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MMłłooddzziiee˝̋
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AAbbssoolluuttoorriiuumm
ddllaa WWóójjttaa  PPaawwłłaa
KKoowwnnaacckkiieeggoo
uuzzyysskkaannee

I wszystkim zaparło dech…
MMuuzzyykkaa,,  ssmmaakkii,,
aattrraakkccjjee  aa nnaawweett
ppooggooddaa,,  kkttóórreejj
oorrggaanniizzaattoorrzzyy
oobbaawwiiaallii  ssii´́
nnaajjbbaarrddzziieejj
sspprraawwii∏∏aa,,  ˝̋ee
ddoo WWiieelliisszzeewwaa
nnaa ÂÂwwii´́ttoo  GGmmiinnyy
pprrzzyybbyy∏∏yy  tt∏∏uummyy..  
NNiiee  ttyyllkkoo
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ggmmiinnyy
ddaallii  ssii´́  ppoonniieeÊÊçç
ffeessttiiwwaalloowweejj
aattmmoossffeerrzzee,,
aa uuÊÊmmiieecchhyy  nniiee
sscchhooddzzii∏∏yy  zz ttwwaarrzzyy
zzaarróówwnnoo  ssttaarrsszzyycchh
ii mm∏∏ooddsszzyycchh..  

Wi´cej o Festiwalu muzyki, 
smaku i atrakcji 

przeczytacie na str. 8–9

PPrraaccoowwiittee  wwaakkaaccjjee
WWaakkaaccjjee  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  cczzaass  uurrllooppóóww  aallee  rróówwnniiee˝̋  rreemmoonnttóóww
ii mmooddeerrnniizzaaccjjii  ddrróógg..  WW ttee  wwaakkaaccjjee  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ggmmiinnyy  mmuusszzàà
lliicczzyyçç  ssii´́  zz uuttrruuddnniieenniiaammii  ww ookkoolliiccyy  KKooÊÊcciieellnneejj,,  PPoollnneejj
ii NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii,,  ccoo  zzwwiiààzzaannee  jjeesstt  zz rreeaalliizzaaccjjàà  nnaajjwwii´́kksszzeejj
iinnwweessttyyccjjii  ww tteeggoorroocczznnyymm  bbuudd˝̋eecciiee  –– bbuuddoowwàà  rroonnddaa
pprrzzyy ppoowwyy˝̋sszzyycchh  uulliiccaacchh..  DDzzii´́kkii  ddoottaaccjjii  zz pprrooggrraammuu  PPoollsskkii
¸̧aadd  nniieebbaawweemm  rroocczzppoocczznniiee  rróówwnniiee˝̋  mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ddrróógg
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee,,  KKaa∏∏uusszzyynniiee  ii ww WWiieelliisszzeewwiiee..  

Wi´cej o drogowych inwestycjach na str. 6 
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Pewnie ka˝dy marzy o tym, aby wykonywaç zawód,
który jest jednoczeÊnie jego pasjà. Pewnie wi´kszoÊç
ludzi chce poczuç spe∏nienie nie tylko w ˝yciu pry-
watnym, ale równie˝ w pracy zawodowej. I w∏aÊnie
u mnie narodzi∏o si´ takie pragnienie.

Z wykszta∏cenia jestem pedagogiem, z wyboru ˝onà i ma-
ma dwójki dzieci, a z pasji florystkà. Zapytacie dlaczego
w∏aÊnie biznes kwiatowy? W pewnym momencie mojego
˝ycia zapyta∏am siebie: Co przynosi mi radoÊç, co fascy-
nuje i czym chce si´ dzieliç?

W moim rodzinnym domu zawsze by∏y Êwie˝e kwiaty. Mo-
ja mama i babcia hodowa∏y przeró˝ne gatunki kwiatów,
które barwi∏y nasz ogród. Ja natomiast uwielbiam robiç
z nich bukiety.

MyÊl´, ˝e moja pasja zaczyna∏a ju˝ kie∏kowaç w dzieciƒ-
stwie. Przez kilkanaÊcie lat pracowa∏am w biurze, od cza-
su do czasu, pomagajàc znajomym w∏aÊnie w interesach
kwiatowym. Robi∏am kompozycje oraz bukiety z
dodatkiem wstà˝ek i broszek. Traktowa∏am wtedy to ja-
ko oderwanie si´ od codziennoÊci i to, co po prostu lubi´.

W pewnym momencie, moje ˝ycie prywatne si´ zmieni-
∏o, przyszed∏ na Êwiat mój synek a po roku córeczka. Po ja-
kimÊ czasie przebywania w domu, odczu∏am ogromnà po-
trzeb´ wyjÊcia z domu i zrobienia czegoÊ, co nie mia∏o nic
wspólnego z organizacjà domu i wychowaniem dzieci.Tra-
fi∏am na warsztaty florystyczne, potem zacz´∏am czytaç
o tym jak prowadziç swojà firm´, uczestniczy∏am w webi-
narach internetowych. Zacze∏am chcieç spe∏niaç swoje ma-
rzenia. Jednak plany to jedno, a rzeczywistoÊç okaza∏a si´
trudniejsza. Brak finansów skutecznie blokowa∏ rozpocz´-
cie mojej dzia∏alnoÊci.

Wtedy dowiedzia∏am si´ o Lokalnej Grupie Dzia∏ania
Zalew Zegrzyƒski i na szcz´Êcie pojawi∏a si´ szansa otrzy-
mania bezzwrotnej dotacji na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
z Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego – EFRROW
(„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie”)

Nie by∏o ∏atwo, pisanie po nocach biznesplanu, niejed-
na lekcja cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci. Ale op∏aca∏o si´ i si´
uda∏o. Za∏o˝y∏am wi´c firm´, stworzy∏am w∏asny fanpage

i stron´ internetowà www.yourdeco.pl, zajmuj´ si´ opra-
wà florystycznà i dekoratorskà takich uroczystoÊci, jak Êlu-
by, eventy i inne imprezy okolicznoÊciowe. Wykonuj´ bu-
kiety, kompozycje kwiatowe i wszystko, co z kwiatów mo˝-
na stworzyç.

Prac´ dziel´ z wychowaniem dzieci, jednak wszystko wy-
maga dobrej organizacji.

Z kwiatami pracuj´ najcz´Êciej w nocy, gdy˝ Êwie˝e kwia-
ty muszà byç przygotowane krótko przed uroczystoÊcià. Mój
mà˝ mocno mnie wspiera i to te˝ dzi´ki niemu moje ma-
rzenia sta∏y si´ mo˝liwe. Czasem przejmuje stery i zast´-
puje mnie w obowiàzkach domowych. Jestem jemu za to
bardzo wdzi´czna.

Dotacja pozwoli∏a mi wejÊç szybko na rynek, mimo trud-
nych czasów.

Chc´ rozwijaç swój biznes kwiatowy, jednak ceni´ so-
bie te˝ to, ˝e mog´ byç w domu z dzieçmi. Dopóki moje
dzieci sà ma∏e, nie szukam zaj´cia, które poch∏onie mnie
na ca∏e dnie. Chc´ po prostu si´ zresetowaç. Nie nastawiam
si´ na t∏umy klientów, a bardziej zale˝y mi na indywidu-
alnym kontakcie. Chc´ dostosowywaç si´ do potrzeb klien-
tów i oferowaç im produkty jakoÊciowe i wysokiej trwa-
∏oÊci.To wszystko daje mi nieocenionà satysfakcj´ i radoÊç.
A jeÊli jeszcze staje si´ moim zawodem, to ju˝ chyba uk∏ad
idealny.

nn Beata Kulpita
Your Deco Pracownia Florystyczna

Jak pasja stała si´ zawodem?

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie”

Przypominamy, ˝e wnioski o przyznanie do-
tacji, w ramach Gminnego Programu Do-
tacyjnego, nale˝y z∏o˝yç do Urz´du Gminy
Wieliszew do 30 wrzeÊnia 2022 r.

Termin z∏o˝enia wniosków, o rozliczenie
przyznanych dotacji, ustalony na 15 listo-
pada 2022 r. pozostaje bez zmian. Jest to
zwiàzane ze zmianà Uchwa∏y nr

XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych z bud˝etu gmi-
ny na dofinansowanie kosztów wymiany
êróde∏ ciep∏a centralnego ogrzewania w ra-
mach poprawy jakoÊci powietrza na tere-
nie Gminy Wieliszew.

nn

NNoowwee  tteerrmmiinnyy  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  rroozzlliicczzeenniiee
ddoottaaccjjii  zzwwiiààzzaanneejj  zz  wwyymmiiaannàà  êêrróóddeełł  cciieeppłłaa

WWYYŁŁOO˚̊EENNIIEE  DDOO  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WWGGLLÑÑDDUU  PPRROOJJEEKKTTUU  MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  PPLLAANNUU  
ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  DDLLAA  CCZZ¢¢ÂÂCCII  WWSSII  ŁŁAAJJSSKKII,,  GGMMIINNAA  WWIIEELLIISSZZEEWW
Wójt Gminy Wieliszew zawiadamia o wyło˝eniu do publicznego wglàdu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi
Łajski, gmina Wieliszew, w rejonie ul. KoÊcielnej wraz z prognozà oddziały-
wania na Êrodowisko, sporzàdzanego na podstawie uchwały nr XXIII/192/2016
Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie przystàpienia
do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cz´Êci wsi Łajski, gm. Wieliszew, w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 5 lip-
ca 2022 r., w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (Sala Koncertowa im. Krzysz-
tofa Klenczona), w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00, od wtorku do piàt-
ku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie www.bip.wieliszew.pl.

Uwagi do projektu planu nale˝y składaç w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 lipca 2022 r. Projekt planu miejscowego wraz z prognozà od-
działywania na Êrodowisko (w trakcie wyło˝enia do publicznego wglàdu) sà
dost´pne równie˝ w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej – www.bip.wieliszew.pl w zakładce ogłoszenia Wójta.
Uwagi do projektu planu nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Wieliszew.
Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione za pomocà elek-
tronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomoÊci, której uwaga dotyczy. nn

Ulice mogà byç bardzo ró˝ne. Niektóre sà malutkie, inne – ogromne. Bywajà
szerokie lub wàskie, brukowane, asfaltowe albo, po prostu piaszczyste. Mogà
byç weso∏e i pe∏ne zieleni albo szare i wybetonowane.Ale ∏àczy je jedno – ka˝-
da ma swojà histori´. Prze˝ycia pokoleƒ ludzi, wszystkie ich emocje, nadzie-
je, radoÊci, smutki i troski tworzà dzieje danej ulicy. Zw∏aszcza stare, wielo-
wiekowe osady ludzkie w ka˝dym zakàtku przepe∏nione sà przesz∏oÊcià. Cza-
sami Êwiadczà o niej ró˝nego rodzaju pomniki oraz tablice pamiàtkowe
i upami´tniajàce. A my, czy wystarczajàco cz´sto zastanawiamy si´ przy ja-
kiej ulicy mieszkamy? Czyje nosi imi´? I jakà widzia∏a ona histori´? Kto od-
cisnà∏ na niej swoje Êlady – 10 lat temu, 100 lat temu, 500 lat temu…? 

Pisarka i dziennikarka Renata Gorczyƒska przyk∏ada∏a wyjàtkowà uwag´
do miejsca swojego zamieszkania. Byç mo˝e dlatego, ˝e cz´sto w swoim ˝yciu
je zmienia∏a? Wiàza∏o si´ to z jej aktywnoÊcià zawodowà. Pracowa∏a m.in. wTe-
lewizji Polskiej, w Programie III Polskiego Radia, by∏a asystentkà i sekretar-
kà Czes∏awa Mi∏osza, wspó∏pracowa∏a tak˝e z paryskà „Kulturà” Jerzego Gie-
droyca, Rozg∏oÊnià Polskà Radia Wolna Europa i BBC. Póêniej mieszka∏a w No-
wym Jorku, a obecnie przebywa ponownie w Polsce. Po tak wielu zmianach,
sama pisze: „Ilekroç zmieniam adres, staram si´ dowiedzieç, dlaczego moja
kolejna ulica nazywa si´ w∏aÊnie tak, a nie inaczej, jak powsta∏a i kto na niej
przedtem mieszka∏.To ostatnie jest najbardziej intrygujàce, z niejasnych po-
wodów ciàgnie mnie do sàsiadów z przesz∏oÊci...”

Fascynacja przesz∏oÊcià i historiami ludzi przerodzi∏a si´ w ksià˝k´ „Rue
de Seine. Biografia paryskiej ulicy”.Wybór nie by∏ przypadkowy. Renata Gor-
czyƒska przed d∏ugi czas mieszka∏a w Pary˝u przy Rue de Seine i coraz bar-
dziej czu∏a si´ zaintrygowana jej przesz∏oÊcià. Tak powsta∏ pomys∏ na ksià˝-
k´. Prastara uliczka, po∏o˝ona nieopodal Sekwany i Katedry Notre-Dame, wi-
dzia∏a naprawd´ wiele. „Nigdy nie mia∏am tak dostojnych sàsiadów, jak tutaj
– królowe, poetów, dramaturgów, malarzy, pisarzy… Nazwiska z leksykonów.
Odkrywa∏am je stopniowo, z rosnàcym zdziwieniem. Rue de Seine okaza∏a si´
drogà prowadzàcà w g∏àb czasu. JeÊli przywiàza∏am si´ do jakiejÊ ulicy, to w∏a-
Ênie do tej. Urzek∏a mnie od pierwszego razu, gdy w czerwcu 1981 roku Cze-
s∏aw Mi∏osz, któremu wtedy sekretarzowa∏am, zaprowadzi∏ mnie pod dom
przy 63 rue de Seine.”

Z Rue de Seine zwiàzany by∏ Adam Mickiewicz, dramaturg Jean Baptiste
Racine, komediopisarz Moliere, malarz Jean Chardin, pisarka George Sand,
poeta Oscar Wilde, tancerka Isadora Duncan i wiele innych intrygujàcych po-
staci. Ksià˝ka Renaty Gorczyƒskiej to prawdziwa kopalnia wiedzy i anegdot
z burzliwych ̋ yciorysów s∏awnych osobistoÊci minionych epok, a bogactwo za-
wartych w niej informacji i erudycja autorki wr´cz osza∏amiajà. Nic dziwne-
go, jak wspomina autorka: „Godzinami przesiadywa∏am w bibliotekach, szu-
kajàc materia∏ów êród∏owych do ksià˝ki o moim skrawku Pary˝a – Rue de Se-
ine i sàsiadujàcych z nià ulicach.”.

Imponujàca jest tak˝e wiedza pisarki o Pary˝u. W swoich wspomnieniach
pisze: „Przemierzy∏am pieszo wszystkie jego dzielnice w liczbie dwudziestu,
zwiedzi∏am metodycznie kluczowe i mniej znane zabytki, bywa∏am ka˝dego
tygodnia w Luwrze i innych muzeach, penetrowa∏am ksi´garnie i antykwa-
riaty. Ale przede wszystkim ˝y∏am ˝yciem codziennym Pary˝a, co jest przy-
jemnoÊcià samà w sobie. Do moich ulubionych miejsc nale˝a∏y niektóre ka-
wiarnie w sàsiedztwie Odeonu, zw∏aszcza te, z wystawionymi na zewnàtrz sto-
likami, gdzie mo˝na by∏o godzinami obserwowaç ca∏y teatr uliczny.”

Trzeba tak˝e wspomnieç, ˝e pisarka zamieszka∏a w Pary˝u z powodu pra-
cy swojego m´˝a. Ma∏o kto wie, ˝e architekt Andrzej Gorczyƒski, absolwent
Politechniki Warszawskiej, by∏ wspó∏twórcà s∏ynnej szklanej piramidy na dzie-
dziƒcu Luwru. Pomys∏odawcà tej unikatowej konstrukcji by∏ prezydent Fran-
cji François Mitterrand, a jej projekt wykona∏ amerykaƒski architekt chiƒ-
skiego pochodzenia Ieoh Ming Pei, ale wa˝nym cz∏onkiem zespo∏u by∏ mà˝ Re-
naty Gorczyƒskiej. Piramida ostatecznie zosta∏a ukoƒczona w 1989 roku.
Andrzej Gorczyƒski by∏ póêniej wielokrotnie wyró˝niany, projektowa∏ budyn-
ki tak˝e w Nowym Jorku, Bostonie, Kuwejcie i Mexico City.

„Rue de Seine. Biografia paryskiej ulicy” to historia jednej ulicy, ale tak
naprawd´ – to punkt wyjÊcia do spojrzenia na dzieje Pary˝a, Francji, Polski,
a nawet Europy. W koƒcu – jak napisa∏a dziennikarka Agnieszka Sabor – „Si-
∏a przyciàgania Pary˝a bierze si´ stàd, ˝e mimo swego ogromu zachowa∏ w so-
bie coÊ intymnego, lokalnego. ˚ycie skupia∏o si´ w dzielnicach, w których hi-
storia zapisywa∏a si´ kolejnymi warstwami.” Ksià˝ka Renaty Gorczyƒskiej uka-
zuje to w pe∏ni. nn  Piotr K.
Renata Gorczyƒska, „Rue de Seine. Biografia paryskiej ulicy”, Wyd. Austeria, Kraków 2014
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MM∏∏ooddzziiee˝̋  kkoommeennttuujjee  –– ttoo  aauuddyyccjjaa  ww RRaaddiioo
WWiieelliisszzeeww,,  ppookkaazzuujjààccaa  ssppoojjrrzzeenniiee  nnaassttoolleettnniicchh
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy  nnaa sspprraawwyy  zzaarróóww--
nnoo  wwaa˝̋nnee,,  jjaakk  ii ttee  pprroozzaaiicczznnee..  

W ka˝dy wtorek o 18.30 kilkoro dzieci siada przed mikrofonami,
by komentowaç bie˝àce wydarzenia i zjawiska.
Podczas dotychczasowych audycji mo˝na by∏o poznaç ich opinie
na temat legalizacji marihuany, pomys∏ów ministra edukacji, na-
uki zdalnej oraz ekologii. Na bie˝àco komentowali zwyci´stwa Igi
Âwiàtek, czy wyst´py polskiej reprezentacji w pi∏ce no˝nej.

PoprosiliÊmy m∏odych redaktorów, by odpowiedzieli na kilka
pytaƒ i wyrazili swoje stanowisko w spawach wa˝nych i mniej wa˝-
nych.

DDaanniieell  RRaappaacckkii
• Idealne wakacje to na wsi.
• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Wyro-

zumia∏y, mi∏y i wyró˝niajàcy si´.
• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà po-

trzebni lub nie? Spo∏eczeƒstwu sà potrzebni
politycy, którzy sà kompetentni i zaanga˝owa-
ni w ˝ycie obywateli.

• Lektury szkolne sà potrzebne, ale tylko niektóre.
• Âmiecenie ludzi powinno byç surowo karane.
• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y osobiÊcie nie przepadam,

ale wiem, ˝e du˝o nastolatków pije.
• Co jest wa˝ne w ˝yciu? WartoÊci wewn´trzne cz∏owieka.

DDaawwiidd  JJaannkkoowwsskkii
• Idealne wakacje to takie, podczas których nie

mamy ̋ adnych obowiàzków. Mo˝emy swobod-
nie gospodarowaç swój czas, bez l´ku, ˝e ktoÊ
wymyÊli nam coÊ do roboty

• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Ideal-
ny nauczyciel powinien byç ludzki. To taki,
który podchodzi do ucznia jak do cz∏owieka, a nie jak do cze-
goÊ co ma wykonywaç polecenia i robiç prace domowe bez wzgl´-
du na wszystko, który ma równie˝ swoje s∏aboÊci i wady

• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà potrzebni lub nie?
Politycy sà nam potrzebni, bo to oni podejmujà najwa˝niejsze
decyzje. Prawdà jest to, ˝e nie ma czegoÊ takiego jak „polityk
idealny”. Wynika to g∏ównie, z niepisanej zasady, i˝ nie wszyst-
kim dogodzisz i rodzi to podzia∏y w spo∏eczeƒstwie, szczególnie
widaç to w Polsce.

• Lektury szkolne sà mogà byç ciekawe, ale mogà byç te˝ nudne
i trudne w zrozumieniu. To jest kwestia konkretnych ksià˝ek
i osoby która je czyta. Osoba z umys∏em Êcis∏ym mo˝e nie do koƒ-
ca zrozumieç treÊç np. „Pana Tadeusza” przez co mo˝e on si´
jej nie podobaç.

• Âmiecenie ludzi to du˝y problem. Mówimy tu o takich b∏ahych,
z pozoru rzeczach, jak wyrzucenie papierka na trawnik czy bu-
telki do lasu oraz o wi´kszych szkodnikach, którzy wyrzucajà
do lasu ca∏e worki Êmieci.

• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y sà dosyç popularne. Ja
osobiÊcie nie przepadam za takimi lecz mam znajomych którzy
pijà energetyki regularnie. Nie jest to ani zdrowe ani moim zda-
niem dobre.

• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Jest bardzo z∏o˝one. Dla jednego w ˝y-
ciu mo˝e byç wa˝ne pomaganie innym, dla innej osoby mo˝e
wa˝ny byç samorozwój. Moim zdaniem wa˝na jest zarówno dzia-
∏alnoÊç na rzecz innych, jak i samorozwój oraz ˝ycie prywatne.
Sà osoby które pomagajà innym, sprawiajà ̋ e ich ̋ ycie jest lep-
sze, a sami sà smutni i samotni.

JJaakkuubb  DDoonnaarrsskkii
• Idealne wakacje to odpoczynek pod palmami

w goràcej i s∏onecznej Hiszpanii oraz nurko-
wanie w czystych oceanach lub morzach.

• Jaki powinien byç idealny nauczyciel?To oso-
ba wyrozumia∏a, potrafiàca porozmawiaç
z uczniami na ka˝dy temat oraz majàca dobre
podejÊcie do ucznia.

• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà potrzebni lub nie?
Wed∏ug mnie, politycy sà nam potrzebni, poniewa˝ reprezen-
tujà nasz kraj na arenie mi´dzynarodowej i dbajà o nasze in-
teresy.

• Lektury szkolne sà zbyt nudne, jest tylko kilka ciekawych i przy-
jemnych utworów (takich jak Pan Tadeusz, OpowieÊç Wigilij-
na, Zemsta, Ma∏y Ksià˝´). Reszta jest troch´ niepotrzebna.

• Âmiecenie przez ludzi jest bardzo wspó∏czesnà sytuacjà, spoty-
kanà przez wi´kszoÊç ludzi na Êwiecie. Starajmy si´ nie Êmie-
ciç i reagowaç, gdy jesteÊmy Êwiadkami Êmiecenia przez dru-
giego cz∏owieka.

• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y sà cz´stym zjawiskiem
we wspó∏czesnym Êwiecie. Nadmierne picie napojów energetycz-
nych jest niezdrowe dla naszego organizmu. Lepszym zamien-
nikiem energetyków b´dzie kawa lub yerba mate, czyli rodzaj
herbaty z w∏aÊciwoÊciami energetycznymi.

• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Wa˝ne w ˝yciu jest posiadanie swojej
pasji, którà b´dziemy realizowaç na przestrzeni swojego ˝ycia.
Równie wa˝ne jest spe∏nianie swoich marzeƒ.

WWeerroonniikkaa  DDwweerrnniikk
• Idealne wakacje to te sp´dzone z ludêmi z któ-

rych kochamy, niewa˝ne gdzie.
• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Ideal-

ny nauczyciel to taki, który umie nauczyç i jak
trzeba t∏umaczy jeden temat nawet kilka ra-
zy, a nie leci z programem jakby by∏ na auto-
stradzie.

• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà potrzebni lub nie?
Politycy moim zdaniem sà potrzebni, ktoÊ jednak musi rzàdziç
krajem i odpowiadaç za niego.

• Lektury szkolne sà nudne i przestarza∏e niektóre nawet niepo-
trzebne.

• Âmiecenie ludzi to wstyd i Êwiadectwo jak zostaliÊmy wycho-
wani.

• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y moim zdaniem nie ma
w nich nic z∏ego. Wiadomo, nie sà za zdrowe, ale raz na jakiÊ
czas nie zaszkodzà.

• Co jest wa˝ne w ˝yciu? W ˝yciu wa˝ni sà ludzie, zw∏aszcza oso-
ba, która b´dzie z nami w trudnych chwilach, pomo˝e nam i za-
wsze mo˝emy na nià liczyç.

MMaatteeuusszz  SSttrrzzyyggaa
• Idealne wakacje to sp´dzanie czasu ze znajo-

mymi / przyjació∏mi.
• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Taki

który cieszy si´ z wykonywanego zawodu.
• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà po-

trzebni lub nie? Sà potrzebni, poniewa˝ w kra-
ju zapanowa∏aby anarchia gdyby ich nie by-
∏o, jednak powinno si´ ich lepiej selekcjonowaç.

• Lektury szkolne sà potrzebne ̋ eby wczuç si´ w odpowiednià epo-
k´ w literaturze jednak dobór ich móg∏by byç lepszy.

• Âmiecenie ludzi powinno si´ bardziej karaç.
• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y – niepotrzebne niszcze-

nie sobie zdrowia od ma∏ego.
• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Osoby, z którymi jesteÊ w stanie sp´dziç

wiele pi´knych chwil.

SSzzyymmoonn  DDłłuutteekk
• Idealne wakacje to wakacje z rodzinà. Rodzi-

na to najwa˝niejsza rzecz w naszym ˝yciu,
a odpoczywaç razem z nimi nad ciep∏ym Ba∏-
tykiem to zaszczyt i najwi´ksza przyjemnoÊç.

• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Ideal-
ny nauczyciel, przede wszystkim, powinien
umieç uczyç i nie chodzi mi o przerabianie ma-

teria∏u jak robot, tylko o przedstawienie go w taki sposób, ˝e
przed klasówkà nie b´d´ musia∏ si´ uczyç, a tylko go powtórzyç.

• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà potrzebni lub nie?
Politycy sà nam potrzebni, ja nie b´d´ wnika∏ jacy i czy potrze-
bujemy lepszych, po prostu wyobraêcie sobie paƒstwo, co by si´
dzia∏o gdyby nikt nie rzàdzi∏ paƒstwem, nikt nie pilnowa∏ re-
gu∏, które najpierw sam by wymyÊli, by∏aby samowolka i trage-
dia, w jednym sklepie nie przyjmowano by ludzi z zielonymi
spodniami, a w innym chleb by kosztowa∏ 50 z∏otych, nie da∏o
by si´ normalnie funkcjonowaç, i z takà myÊlà paƒstwa zosta-
wi´.

• Lektury szkolne mia∏y zach´caç m∏odzie˝ i dzieci od najmniej-
szych lat do czytania, i to by∏ dobry pomys∏, natomiast zosta∏
popsuty. Mia∏y one zach´caç a zniech´cajà, wi´kszoÊç z nich jest
przestarza∏a i niepotrzebna dla uczniów.

• Âmiecenie ludzi to okropna rzecz i sàdz´, ˝e wi´kszoÊç z czytel-
ników si´ zgodzi, ˝e trzeba to karaç i t´piç. Nie od dziÊ wiado-
mo, ˝e ludzie to lenie (nie wszyscy oczywiÊcie) i lubià u∏atwiaç
sobie proste rzeczy takie jak podejÊcie do Êmietnika i wyrzu-
cenie do niego Êmieci.

• Napoje energetyczne w r´kach m∏odzie˝y to rzecz widziana zbyt
cz´sto. Unikajmy energetyków, owszem jeden na jakiÊ czas jesz-
cze niczego nie zrobi, lecz picie ich w du˝ej iloÊci jest rzeczà
doprowadzajàcà do Êmierci.

• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Najwa˝niejszà rzeczà w ˝yciu nie sà pie-
niàdze, ani s∏awa a szcz´Êcie. Gdy jesteÊ szcz´Êliwy nie obcho-
dzi ci´ czy mo˝esz sobie kupiç ferrari i czy ludzie na ulicach b´-
dà do ciebie podchodziç po autografy, wtedy bawisz si´ lub pra-
cujesz, dla ka˝dego jest zupe∏nie inna definicja szcz´Êcia, ktoÊ
màdry powiedzia∏ kiedyÊ,,celem ˝ycia nie jest prze˝ycie” i te-
go cytatu si´ trzymajmy.

OOlliiwwiiaa  DDuusszzyycc
• Idealne wakacje to wakacje w ciep∏ym klima-

cie, najlepiej nad morzem.
• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Ideal-

ny nauczyciel powinien byç wspierajàcy,
Êmieszny, pomocny i wyrozumia∏y.

• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà po-
trzebni lub nie? Pozostaje z dala od tematu po-
lityki.

• Lektury szkolne sà czasami niepotrzebnymi i nic nie wnoszà-
cymi ksià˝kami, a czasami wartoÊciowymi treÊciami, które war-
to przeczytaç.

• Âmiecenie ludzi jest zachowaniem nieodpowiedzialnym, powo-
dujàcym niszczenie si´ naszej planety.

• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y sà bardzo popularne.
• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Rodzina, zdrowie, przyjaciele, podró˝e

i szcz´Êcie.

IIggoorr  KKoowwnnaacckkii
• Idealne wakacje to te sp´dzone zgodnie ze so-

bà.
• Jaki powinien byç idealny nauczyciel? Naucza-

jàcy z pasji.
• Czy politycy sà nam potrzebni, dlaczego sà po-

trzebni lub nie? Sà, gdy˝ w∏adza jest jednym
z filarów bezpieczeƒstwa w kraju.

• Lektury szkolne sà dobre, gdy˝ pokazujà obraz historii litera-
tury, ale mogà byç trudne w odbiorze.

• Âmiecenie ludzi Êwiadczy o braku wychowania.
• Napoje energetyczne wÊród m∏odzie˝y sà nieciekawym zjawi-

skiem, gdy˝ wysoka zawartoÊç cukru i kofeiny powoduje cho-
roby serca i uzale˝nienie.

• Co jest wa˝ne w ˝yciu? Nie da si´ tego jednoznacznie powie-
dzieç, gdy˝ ka˝dy ma inne wartoÊci w ˝yciu.

nn
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W tym roku, po pandemicznej przerwie, odby∏y
si´ lokalne imprezy plenerowe, zorganizowane dla
dzieci, z okazji ich wspania∏ego dnia. So∏ectwa
oraz lokalne OSP ze Skrzeszewa, Ka∏uszyna,
Krubina i Komornicy przygotowa∏y moc atrakcji
dla najm∏odszych. 
Imprez´ w Skrzeszewie zorganizowano wraz z KGW Ka∏u-
szyƒskie smaki, dzieci mog∏y przejechaç si´ na kucykach
ze Stajni Galiwa, a tak˝e usiàÊç w zabytkowym traktorze.
Zabaw´ dzieciom zapewni∏y animatorki, atrakcje stanowi-
∏y równie˝ Êcianka wspinaczkowa, dmuchaƒce oraz mnóstwo
s∏odkoÊci – tych zdrowych, jak i tych bardziej s∏odkich.

Na dzieci mieszkajàce w Komornicy czeka∏y trampoli-
ny, wspólne biesiadowanie i pi´kna pogoda.

W Krubinie, gdzie zorganizowano Dzieƒ Dziecka po∏àczo-
ny ze Âwi´tem Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego

w Janówku Pierwszym, mimo deszczowej pogody, frekwen-
cja równie˝ dopisa∏a. Tradycjà sta∏ si´ ju˝ wyÊcig rowero-
wy, w którym brali udzia∏ zarówno starsi, jak i m∏odsi uczast-
nicy. Na zgromadzonych czeka∏y wyst´py, dmuchaƒce, mecz
pi∏ki no˝nej, goràca atmosfera i s∏odkoÊci. nn

W Dzieƒ Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 2
w Wieliszewie, odby∏ si´ Piknik Rodzinny, zorga-
nizowany przez szko∏´ oraz Rad´ Rodziców. 

Wst´pem do Êwi´towania by∏y ogólnoszkolne zawody spor-
towe i konkurs „Mam talent”, w których wszyscy uczniowie
mogli wziàç udzia∏. Po po∏udniu ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna
spotka∏a si´ na dziedziƒcu szkolnym. Wspólnà zabaw´ roz-
poczà∏ Festiwal Piosenki o Rodzinie, gdzie mieli okazj´ za-
prezentowaç swoje umiej´tnoÊci wokalne uczniowie
klas 0–3. Dla nich te˝, najwi´kszà atrakcjà by∏y „dmuchaƒ-
ce” i Êcianka wspinaczkowa, rozmieszczone na terenie im-
prezy. Wszyscy zajadali si´, przygotowywanym na miejscu,
popcornem, watà cukrowà oraz przepysznymi ciastami upie-
czonymi przez mamy. Ka˝dy móg∏ te˝ spróbowaç swoich si∏
w „bumper ball”. Mamy nadziej´, ˝e Piknik pozostanie w pa-

mi´ci uczestników na d∏ugo, a kolejne jego edycje przycià-
gnà równie wielu uczestników, co tegoroczny. nn B.P.
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Piknik Rodzinny w Wieliszewie

WWiiaannkkii  ww  SSiikkoorraacchh
Jeszcze nie och∏on´liÊmy z emocji zwiàzanych z obchoda-
mi Âwi´ta Gminy Wieliszew, a ju˝ kolejny wyjàtkowy wie-
czór. W sobot´, 25 czerwca od godz. 18.00 w Sikorach, od-
by∏y si´ po∏àczone jednym terminem obchody Dnia
Dziecka i uroczyste puszczanie wianków Êwi´tojaƒskich
na wody rzeki Narwi. Âwiàtecznie przystrojony plac zebraƒ
by∏ w tym roku wyjàtkowo gwarny i radosny. GoÊciliÊmy
wielu nowych, m∏odych mieszkaƒców i dzia∏kowiczów, któ-
rzy licznie przybyli z jeszcze liczniejszà gromadà rozbry-
kanych dzieciaków.

Organizatorzy byli na to przygotowani, a starsi mieszkaƒ-
cy z radoÊcià patrzyli jak Sikory odm∏odnia∏y – chyba ni-
gdy nie by∏o tylu przedstawicieli „m∏odszej m∏odzie˝y”.
Dla nich przygotowano zabawy: kreatywna kreda – rysun-
ki na naszej nowej nawierzchni asfaltowej, rzut pi∏kà do ko-
sza, wyÊcigi w workach i bramki dla grajàcych w pi∏k´ no˝-
nà. Ca∏oÊç uroczo i sprawnie by∏a prowadzana przez Ma∏-
gosi´ z Tomaszewskich i Ani´ z Bieƒkowskich, wspierane
przez rodziców, uczestników zabaw.

By∏y dodatkowe atrakcje: przejazd na „Mo∏gosiowym”
kucyku, „Bo˝enkowe gofry”, a dla zainteresowanych dzie-
ci tak˝e kolorowe ksià˝eczki. Pod wieczór, choç w taki
czerwcowy weekend d∏ugo nie robi si´ ciemno lub choç-
by szaro, korowód z „wiankami Êwi´tojaƒskimi” uda∏ si´
nad rzek´, by tam po zapaleniu Êwiate∏ek puÊciç wianki

na wod´. Wielkie, szeroko otwarte oczy i usta maluchów,
dowodnie Êwiadczy∏y o podnios∏oÊci chwili – nawet nie czu-
∏o si´ obecnoÊci komarów.

Gdy wianki odp∏yn´∏y wróciliÊmy na plac, gdzie rozpo-
cz´∏y si´ taƒce, najpierw dzieci odtaƒczy∏y „macaren´”,
a potem w tan ruszy∏a tak˝e „m∏odzie˝ starsza”.

Sto∏y ugina∏y si´ pod ró˝nymi specja∏ami przyniesiony-
mi tradycyjnie na wspólny posi∏ek. Konkurowa∏y ze sobà
dwie grochówki, kilka rodzajów surówek, pierogi i rozma-
ite ciasta w∏asnego wypieku.Tradycyjnie by∏y tak˝e kie∏-
baski i kaszanka z grilla oraz tort Pani Ewy, ale najwa˝-
niejsza i tak by∏a radosna atmosfera, która towarzyszy∏a
najwytrwalszym do póênej nocy. nn Rymszyna

Sołectwa dla dzieciXXVV..  MMiicchhaałłoowwsskkii
PPiikknniikk  MMoottoorroowwyy

W niedziel´ 26 czerwca odby∏ si´ XV. Micha∏owski
Piknik Motorowy w Micha∏owie-Reginowie. Na im-
prez´ dotar∏o wiele motocykli w tym kilka cieka-
wych pere∏ek polskiej motoryzacji. Piknikowi towa-
rzyszy pocz´stunek, muzyka i Êwietna zabawa.
Do Domu Ogrodnika w Micha∏owie-Reginowie przy-
by∏y t∏umy, chocia˝ organizatorzy spodziewali si´
wi´kszej iloÊci dzieci, ale jak widaç, komputery i po-
zwalajàcy na to rodzice, majà swoje prawa.

Warto przypomnieç, ˝e miejsce organizowania pikniku nie
jest przypadkowe.W latach 1933–1943, na granicy miejsco-
woÊci ¸ajski i Poniatowa (dzisiejszy Micha∏ów-Reginów),
in˝. Józef Folman wybudowa∏ i prowadzi∏ Zak∏ady Przemy-
s∏owe „PODKOWA” S.A. Poniatów. Pierwsze miesiàce dzia-
∏alnoÊci zak∏adu ograniczy∏y si´ g∏ównie do produkcji hace-
li do koƒskich podków, a nast´pnie szkie∏ optycznych.W ro-
ku 1938 zacz´to produkowaç motocykle „Podkowa 98”.
Fabryka jednoczy∏a ludzi, dawa∏a prac´, ale i poczucie przy-
nale˝noÊci do elity technicznej kraju. W roku 1939 fabryk´
zbombardowano, a in˝. Józef Folmam zginà∏ podczas bom-
bardowania Legionowa. Niestety trzy lata temu ostatni po-
jazd, jaki pozosta∏ na terenie naszego powiatu tj. motocykl
„Podkowa 98”, nale˝àcy do dr. Katarzyny Kuligowskiej, zo-
sta∏ sprzedany. Dzisiaj nale˝y tylko ˝a∏owaç tamtej chwili
i tego, ˝e Gmina czy So∏ectwo nie zakupi∏o tego motocykla.
Ale nie ma co p∏akaç nad rozlanym mlekiem – mówi∏ g∏ów-
ny organizator imprezy Edwin Zezoƒ, który publicznie obie-
ca∏, ˝e zorganizuje zbiórk´ pieni´dzy i podejmie starania aby
odkupiç ten motocykl od jakiegoÊ kolekcjonera – jest ich
w kraju niedu˝o bo 5–7 egzemplarzy. Aby Edwin Zezoƒ nie
zapomnia∏ o z∏o˝onej publicznie obietnicy – otrzyma∏
od uczestników metaloplastyk´ z „podobiznà” motocykla
„Podkowa 98”. Wracajàc do samej imprezy – przyjecha∏o
na nià oko∏o 100 motocykli zabytkowych i wspó∏czesnych.
By∏y te˝ zabytkowe samochody, w tym pojazd „Wilmy i Fre-
da Flinstonów”, którego w∏aÊcicielem i sta∏ym bywalcem pik-
niku, jest Wojciech Aleksiejuk z Wieliszewa.Tak ma∏a miej-
scowoÊç jak Micha∏ów-Reginów bardzo dba o tà tradycj´ – po-
wiedzia∏ na wst´pie Edwin Zezoƒ, jeden z organizatorów
pikniku – Nie by∏o w∏aÊciwie takiego punktu zaczepienia
w naszej historii jak ta fabryka, który zmobilizowa∏by, tak
wielu ludzi do koƒczenia szkó∏ technicznych i stawania si´
elità techniczna kraju. Jak patrz´, na te wszystkie pi´kne
motocykle i auta, to naprawd´ czuj´ si´ zaszczycony, ˝e tak
licznie przybyliÊcie Paƒstwo, na ten jubileuszowy
bo XV. Micha∏owski Piknik Motorowy.Tradycja i historia to
dziedziny ̋ ycia bez których ̋ aden naród nie przetrwa – a Paƒ-
stwo czynnie pomagacie w kultywowaniu i rozpowszechnia-
niu naszej lokalnej, a zarazem polskiej historii, pokazujàc
m∏odym ludziom, jakà pot´ga jest pasja i konsekwencja w re-
alizacji marzeƒ. Ka˝dy z tych pojazdów, jest efektem waszej
pasji i tytanicznej pracy w dbaniu o ka˝dy najdrobniejszy
szczegó∏ waszego pojazdu, i to niezale˝nie od tego czy jest
on z roku 1937 o mocy 3KM, czy 2022 o mocy 200KM – mó-
wi∏ organizator Edwin Zezoƒ.

A zatem zapraszamy za rok, jak zwykle w ostatnia niedzie-
l´ czerwca.

Organizator sk∏ada serdeczne podzi´kowania wszystkim
osobom, które pomaga∏y przy organizowani tegorocznego Pik-
niku Motorowego oraz sponsorom imprezy tj. firmie „IKA”
z Micha∏owa-Reginowa, Hurtowni „Chemko” oraz zak∏ado-
wi mi´sno-w´dliniarskiemu „Boloni”. nn  Red.



REDAKCJA: Skàd pomys∏ zaku-
pu i instalacji automatycznej
stacji meteorologicznej w liceum
w Komornicy?
TOMASZ SIEKIERSKI: Z termo-
modernizacji. Od kilku lat z rado-
Êcià obserwujemy, jak budynki na-
szej dawnej szko∏y sà systematycz-
nie remontowane. Zapewne
wszyscy pami´tajà, ˝e przez lata
na elewacji widnia∏ napis „TGW
D´be”. By∏o dla nas, jako absol-

wentów jasne, ˝e ten kultowy napis zostanie zas∏oni´ty warstwà izo-
lacyjnà. MyÊleliÊmy jak upami´tniç TGW. Pojawia∏y si´ ró˝ne pomy-
s∏y: mural, tablica granitowa itd. W sierpniu ubieg∏ego roku mieliÊmy
kameralny zlot absolwentów. I bardzo si´ zdziwiliÊmy, ˝e na nowej ele-
wacji odtworzony zosta∏ ten historyczny napis. Ogromna radoÊç, ogrom-
ne wzruszenie. Stàd pomys∏, ˝eby jakoÊ odwdzi´czyç si´ w∏adzom gmi-
ny i szko∏y oraz lokalnej spo∏ecznoÊci.
RED.: Dlaczego stacja meteorologiczna?
T.S.: Meteorologia, obok hydrologii i budownictwa wodnego, by∏a jed-
nym z kierunków nauczania. Stàd takie urzàdzenie dobrze si´ wpisu-
je w tradycj´ szko∏y. Automatyczna stacja meteo by∏a w naszym zasi´-
gu finansowym. Inny powód to taki, ˝e potrafi´ takie urzàdzenia in-
stalowaç i obs∏ugiwaç. Podobnà mam w swojej firmie, pracowa∏em
z takimi stacjami na Spitsbergenie. I kolejny powód jest taki, ˝e z po-
miarów b´d´ mogli korzystaç wszyscy.
RED.: Skomplikowane jest takie przedsi´wzi´cie?
T.S.: DoÊç skomplikowane. Najpierw trzeba by∏o zebraç Êrodki finan-
sowe. Kolejny etapem by∏ import stacji z USA. Takich urzàdzeƒ w Pol-
sce nie kupi si´ „od r´ki”. Póêniej instalacja i wdro˝enie. Wszystko za-
cz´∏o si´ we wrzeÊniu, a ostatecznie skoƒczy∏o w kwietniu.
RED.: Jak si´ zorganizowaliÊcie?
T.S.: W jednym z mediów spo∏ecznoÊciowych stanowimy doÊç licznà gru-
p´ (ponad 600 osób) – My ze Szko∏y w D´bem. A musz´ przypomnieç,
˝e stanowimy sporà diaspor´ – jesteÊmy w Australii, Kanadzie, Kuwej-
cie, RPA i wielu innych krajach. Przep∏yw informacji pomi´dzy nami
jest b∏yskawiczny. Wielokrotnie pokazaliÊmy, ˝e potrafimy si´ zorga-
nizowaç. Kwotà ponad 4730 z∏otych wsparliÊmy Ukraiƒców z terenu
gminy Wieliszew.
RED.: A jak przebiega∏a ca∏a akcja?
T.S.: Korzystajàc ze s∏ów piosenki Gra˝yny ¸obaszewskiej nazwaliÊmy
jà „Czas nas uczy pogody”. Tytu∏ nawiàzuje do meteorologii, oraz te-
go, ˝e od lat jesteÊmy poza szko∏à. Za poÊrednictwem jednego z porta-
li zorganizowaliÊmy zbiórk´. Po rozeznaniu kosztów postanowiliÊmy ze-
braç 10 tys. z∏ w ciàgu kilku tygodni. Cel uda∏o si´ osiàgnàç. Wp∏aca-
jàcych by∏o oko∏o siedemdziesi´ciu osób, w tym wójt, dyrektor szko∏y
i kilkoro pracowników. Wp∏aty by∏y ró˝ne, od 10 do 300 z∏. W mi´dzy-

czasie zamówi∏em urzàdzenie, na które trzeba by∏o czekaç dwa miesià-
ce. Ca∏oÊç by∏a w Polsce pod koniec grudnia.

Wydawa∏oby si´, ˝e monta˝ i wdro˝enie to ju˝ tylko formalnoÊç, ale
tu zacz´∏y si´ schody. Przeszkodzi∏a nam kwarantanna jednego z kole-
gów. Gdy mieliÊmy stawiaç maszt, wichury przesz∏y nad Polskà. By∏y
tak˝e pewne niezgodnoÊci terminów. Mieszkam w Brodnicy, nie za ka˝-
dym razem mog∏em przyjechaç do szko∏y. 26 kwietnia stacja zosta∏a
podpi´ta do Internetu, co by∏o zwieƒczeniem przedsi´wzi´cia.
RED.: Mo˝e kilka s∏ów o samym urzàdzeniu?
T.S.: To jest automatyczna stacja meteorologiczna Vantage Pro2 ame-
rykaƒskiej firmy Davis. Nie stosuje si´ ich w synoptyce, ale znajdujà
szerokie zastosowanie w klimatologii, rolnictwie, leÊnictwie, transpor-
cie, drogownictwie, ˝egludze, turystyce itd. Znam kilka osób, które
na podstawie danych z tego typu stacji zrobi∏y doktoraty i habilitacje.
RED.: Co mierzy taka stacja?
T.S.: Podstawowe parametry meteorologiczne: temperatur´ i wilgotnoÊç
powietrza, ciÊnienie atmosferyczne, kierunek i pr´dkoÊç wiatru, opad
atmosferyczny. Z tych danych stacja wylicza inne parametry: parowa-
nie, temperatur´ odczuwalnà, intensywnoÊç opadów itd. Ponadto na-
sza stacja wyposa˝ona jest w sensory promieniowania – ca∏kowitego
i UV. Dodatkowym elementem jest czujnik jakoÊci powietrza, który mie-
rzy py∏y o wielkoÊci 1, 2.5 i 10 mikrometrów. MyÊl´, ˝e jest to jedna
z lepiej wyposa˝onych pó∏profesjonalnych stacji w Polsce.
RED.: Ale jest przecie˝ tyle aplikacji, które pokazujà pogod´ w Wie-
liszewie.
T.S.: I bardzo cz´sto êle pokazujà! W tych aplikacjach dane pobierane sà
ze stacji synoptycznych. Prezentowane dane wyliczane sà za pomocà in-
terpolacji liniowej. Wyt∏umacz´ to na przyk∏adzie. Najbli˝sze stacje syn-
optyczne to Ok´cie i M∏awa. Za∏ó˝my, ˝e na Ok´ciu temperatura wyno-
si 10,0°C a w M∏awie 14,0°C. Bioràc pod uwag´ odleg∏oÊci w Wieliszewie
powinno byç 11,3°C, a jest 13,2°C! Nie zawsze si´ to sprawdza. Z doÊwiad-
czenia wiem, ˝e taka interpolacja jest zgodna w oko∏o 50% przypadków,
w innych odbiega, czasami nawet o 5°C. Z pomocà naszej stacji wiemy,
jakie w Komornicy panujà prawdziwe warunki meteorologiczne.
RED.: Komu potrzebne sà takie szczegó∏owe informacje?
T.S.: Mi∏oÊnikom pogody, ale tak˝e rolnikom i sadownikom. Ich b´d´
interesowa∏y temperatury i wysokoÊç opadów atmosferycznych. Para-
metry dotyczàce wiatru mogà byç istotne dla ˝eglarzy. Promieniowa-
nie UV dla tych, co chcà si´ opalaç. Pogod´ w Komornicy mo˝na ob-
serwowaç na ca∏ym Êwiecie, pod warunkiem, ˝e ma si´ dost´p do In-
ternetu.
RED.: Jak dzia∏a taka stacja?
T.S.: Zbudowana jest z czterech modu∏ów. To co widaç na tarasie, to
zintegrowany zespó∏ czujników.To on mierzy wi´kszoÊç parametrów me-
teorologicznych. Na elewacji szko∏y zainstalowany jest czujnik jakoÊci
powietrza. W budynku szko∏y jest konsola, która mierzy ciÊnienie at-
mosferyczne, wewn´trznà temperatur´ i wilgotnoÊç oraz pobiera dane
z czujników. I czwarty modu∏ ∏àczy to wszystko z Internetem. Na po-

trzeby stacji zosta∏a za∏o˝ona w szkole oddzielna sieç z WiFi. Co kwa-
drans wszystkie dane zapisywane sà na serwerze w Kalifornii. Mo˝na
je pobieraç, analizowaç, tworzyç wykresy i tabele.
RED.: Jak mieszkaniec gminy Wieliszew mo˝e korzystaç ze stacji?
T.S.: Pogod´ w Komornicy mo˝na obserwowaç na smartfonach, lapto-
pach i komputerach stacjonarnych.

Korzystajàc ze smartfona, trzeba ze sklepu Play, Êciàgnàç aplikacj´
WeatherLink. Po zainstalowaniu aplikacji nale˝y za∏o˝yç swoje kon-
to: imi´, nazwisko, email, login i has∏o. Gdy konto b´dzie utworzone,
mo˝na si´ zalogowaç w Weatherlink i obserwowaç pogod´ mierzonà sta-
cjami Davis na ca∏ym Êwiecie. Nasza stacja nazywa si´ TGW D´be Ko-
mornica. JeÊli ktoÊ ma iPhona, nale˝y post´powaç analogicznie.
JeÊli ktoÊ ma ju˝ utworzone konto w Weatherlink, mo˝e zalogowaç si´
na laptopie lub komputerze stacjonarnym korzystajàc z tego samego
loginu i has∏a. Logowanie poprzez www.weatherlink.com.
RED.: Jakie jeszcze korzyÊci mo˝e przynieÊç stacja w Komornicy?
T.S.: Oprócz bie˝àcej obserwacji pogody on-line, wszystkie parametry
sà rejestrowane. Wspomnia∏em wczeÊniej, ˝e mo˝na z nich korzystaç.
OsobiÊcie mi si´ marzy, ˝e za kilka powstanie praca licencjacka lub ma-
gisterska pod tytu∏em „Mikroklimat okolic Zalewu Zegrzyƒskiego
na podstawie pomiarów stacji TGW D´be Komornica”. By∏oby to na-
wiàzanie do pi´knej historii Technikum Gospodarki Wodnej. MyÊl´, ˝e
nasi profesorowie byliby z nas dumni.
RED.: Mo˝e jeszcze kilka s∏ów o Towarzystwie?
T.S.: KilkanaÊcie dni temu po˝egnaliÊmy Êp. Jurka Wilczyƒskiego, pre-
zesa i jednego z za∏o˝ycieli Towarzystwa Przyjació∏ Szko∏y przy Zapo-
rze w D´bem. Jurek by∏ dobrym duchem i g∏ównym motorem dzia∏a-
nia naszego towarzystwa. Trudno b´dzie go zastàpiç.

Towarzystwo organizuje zjazdy i zloty absolwentów. W przysz∏ym
roku b´dzie 60. rocznica powstania TGW. MyÊl´, ˝e uda nam si´ zor-
ganizowaç jubileuszowy zjazd.Towarzystwo sta∏o za wydaniem Mono-
grafii o naszej szkole. W najbli˝szym czasie chcielibyÊmy ufundowaç
nowy sztandar dla liceum w Komornicy. Mamy w planie zinwentary-
zowanie i zagospodarowanie naszych prac dyplomowych.

Bardzo chcia∏bym podkreÊliç wzorowà wspó∏prac´ z Wójtem Gminy
Wieliszew Paw∏em Kownackim. Doskonale rozumie on nasze sentymen-
ty, kibicuje naszym przedsi´wzi´ciom. Równie˝ dzi´kuj´ Krzysztofowi
Roszakowi, dyrektorowi LO w Komornicy. Na niego te˝ zawsze mo˝e-
my liczyç.

Jak ju˝ jestem przy podzi´kowaniach, to cz´sto wspó∏pracuj´ z Basià
Kowalik, które zajmuje si´ administracjà w szkole. I to jest moja kole-
˝anka z klasy. Przy monta˝u stacji pomagali mi tak˝e panowie Jacek
i Zbyszek. Bez nich ta stacja nie mog∏aby funkcjonowaç. Dzi´kuj´ tak-
˝e swoim starszym kolegom – S∏awkowi Mi´tkowi i Marianowi Bielec-
kiemu, którzy bardzo zaanga˝owali si´ w uruchomienie stacji.

Ale tak˝e, a przede wszystkim, dzi´kuj´ tym, którzy w tych trudnych
czasach poÊwi´cili par´ groszy, ˝eby zrealizowaç ten projekt.
RED.: Dzi´kuj´ za rozmow´. nn
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15:0 czyli absolutorium dla Wójta uzyskane
WWee  wwttoorreekk,, 1144  cczzeerrwwccaa  bbrr..  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzaa
sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ww ttyymm  rrookkuu,,  ppooddcczzaass  kkttóórreejj
uuddzziieelloonnoo  wwoottuumm  zzaauuffaanniiaa  oorraazz  aabbssoolluuttoorriiuumm  WWóójjttoowwii
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  PPaaww∏∏oowwii  KKoowwnnaacckkiieemmuu..

SSttaaccjjaa  mmeetteeoorroollooggiicczznnaa  ww  lliicceeuumm  ww  KKoommoorrnniiccyy
Rozmowa z TOMASZEM SIEKIERSKIM, absolwentem Technikum Gospodarki Wodnej z roku 1986, nowym prezesem Towarzystwa
Przyjació∏ Szko∏y przy Zaporze w D´bem.

Podobnie jak w poprzednim roku, Wójt
przedstawi∏ Radzie Gminy Raport o stanie
gminy za 2021 r. Dokument ten obejmuje
podsumowanie dzia∏alnoÊci Wójta, a w szcze-
gólnoÊci realizacj´ polityki gospodarczej,
oÊwiatowej, spo∏ecznej, kulturowej i sporto-
wej gminy. Podobne informacje, przygotowy-
wane przez kierowników referatów i dyrek-
torów jednostek organizacyjnych, przekazy-
wane sà Radnym Gminy Wieliszew podczas
ka˝dej sesji.

Zgodnie z procedurà, przedstawienie Ra-
portu zakoƒczy∏a debata na jego temat. Swo-
je stanowisko przedstawiç móg∏ ka˝dy rad-
ny, jak równie˝ mieszkaniec. W g∏osowaniu
nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania
Radni zag∏osowali jednog∏oÊnie pozytywnie.

Kolejnym punktem by∏o rozpatrzenie
sprawozdania finansowego za rok 2021,
wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania
bud˝etu i informacjà o stanie mienia gmi-
ny, oraz odczytaniem pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o przedsta-
wionym sprawozdaniu finansowym.

Po dyskusji radni przyj´li uchwa∏´ w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2021 rok. Uchwa∏a w sprawie udziele-
nia wójtowi absolutorium z tytu∏u wykona-
nia bud˝etu za 2021 rok, zosta∏a przyj´ta
jednog∏oÊnie 15 g∏osami. Wójt Pawe∏ Kow-
nacki podzi´kowa∏ za pozytywnà ocen´
oraz podzi´kowa∏ radnym, so∏tysom oraz pra-
cownikom za dobrà wspó∏prac´ na rzecz
Gminy Wieliszew. nn
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„„GGddyybbyy  ÊÊmmiieerrccii  nniiee  bbyy∏∏oo  nniikktt  zz  nnaass  bbyy  jjuu˝̋  nniiee  ˝̋yy∏∏..  
PPrrzzeemmiijjaammyy  jjaakk  wwsszzyyssttkkoo  bbyy  ww  tteenn  ssppoossóóbb  pprrzzeettrrwwaaçç..””  ––    JJaann  TTwwaarrddoowwsskkii

PPaannii  AANNEECCIIEE  SSZZKKOOLLNNIIAAKK
najszczersze kondolencje ,  

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i  s ∏owa otuchy 
z  powodu Êmierci  TTAATTYY

s k ∏ a d a j à
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

wraz z Pracownikami Urz´du Gminy Wieliszew.

OOddsszzeedd∏∏  oodd nnaass  wwssppaanniiaa∏∏yy  CCzz∏∏oowwiieekk  

PPaann CCEEZZAARRIIUUSSZZ  KKAALLIINNOOWWSSKKII
Patriota, dzia∏acz ruchu kombatanckiego, samorzàdowiec,

Honorowy Obywatel Legionowa. 
Sk∏adam wyrazy g∏´bokiego ˝alu i smutku 

RROODDZZIINNIIEE zmar∏ego.

SSppoocczzyywwaajj   ww PPookkoojjuu  PPaanniiee  CCeezzaarriiuusszzuu!!   

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Z ogromnym smutkiem i bólem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci

Jerzego WILCZY¡SKIEGO
Absolwenta Technikum Gospodarki Wodnej z roku 1973, za∏o˝yciela i wieloletniego prezesa
Towarzystwa Przyjació∏ Szko∏y przy Zaporze w D´bem, wspó∏autora Monografii Technikum

w D´bem, wspania∏ego przyjaciela, Êwietnego kolegi oraz zdolnego organizatora.

Jurku, zawsze by∏eÊ bardzo oddany sprawom naszej Szko∏y. 
Trudno Ci´ b´dzie zastàpiç.

RROODDZZIINNIIEE i BBLLIISSKKIIMM Pana Jurka wyrazy wspó∏czucia

s k ∏ a d a j à

Kole˝anki i koledzy z Technikum Gospodarki Wodnej w D´bem – Komornicy

kondolencje

áááááá WWaakkaaccjjee  nnaa  bbuuddoowwiiee
Najpierw musi byç troszk´
ci´˝ej, by za chwil´ by∏o ∏a-
twiej i wygodniej. 

Od 20 czerwca rozpocz´∏a si´
budowa ronda na skrzy˝owaniu
ulic: KoÊcielnej, Polnej i Aleji
SolidarnoÊci w Wieliszewie,
od tego dnia wprowadzono
zmian´ organizacji ruchu. Ruch
jest prowadzony wahad∏owo
przy pomocy sygnalizacji Êwietl-
nej. Zamkni´to równie˝ wjazd
w Alej´ SolidarnoÊci.

Kierowcy jadàcy ulicà Ko-
Êcielnà od strony Legionowa,
mogà korzystaç z przejazdu uli-
cà Kusociƒkiego, która zosta∏a
oddana do u˝ytku.

W tym czasie, na przebudo-
wywanym skrzy˝owaniu, po-
wstanie rondo z przejezdnà
wsypà Êrodkowà, przejÊcia
i chodniki dla pieszych. Warto
zaznaczyç, ˝e nowy uk∏ad drogo-
wy b´dzie dostosowany dla osób
niewidomych i s∏abowidzàcych.
W ramach inwestycji, wyko-
nawca przebuduje równie˝ uli-
c´ Polnà i poszerzy jà do szero-
koÊci 6 metrów.Wzd∏u˝ niej po-
wstanie chodnik i Êcie˝ka
rowerowa.
Wykonawcà tej inwestycji jest
firma Strabag z Pruszkowa.
Kontrakt zawarto 29 listopa-
da 2021r. Jego wartoÊç opiewa
na kwot´ przesz∏o 5,2 mln z∏.nn

GMINNE AKTUALNOÂCI INWESTYCJNE

Dzi´ki podpisaniu umowy z firmà Strabag Polska, którà zna-
my z realizacji pierwszego odcinka ulicy Polnej od ulicy Ko-
Êcielnej do ul. Mi∏ej, niebawem w Wieliszewie, Ka∏uszynie
i Skrzeszewie, zmodernizowane zostanà drogi.

Podpisany, przez Wójta Paw∏a Kownackiego i przedstawi-
ciela wykonawcy, dokument gwarantuje budow´ drugiego
etapu ulicy Polnej wWieliszewie (od ulicy Mi∏ej do ul. Ks. Po-
pie∏uszki), rozbudow´ ulicy Szkolnej, chodnika wraz z oÊwie-
tleniem ulicznym w Ka∏uszynie i Skrzeszewie, rozbudow´
drogi gminnej przy osiedlu Modliƒska 110–144 w Wielisze-
wie.

Przy podpisaniu umowy przez Wójta Paw∏a Kownackiego
z przedstawicielem wykonawcy obecni byli: Wicewójt Mag-
dalena Radzikowska, Skarbnik Gminy Magdalena Sobczak,
Radni z Wieliszewa: Krystyna Weso∏owska i Rafa∏ Donarski
oraz So∏tys Ka∏uszyna Leszek Kleiman. Ca∏kowita wartoÊç
umowy to 7 292 243,90 z∏, zaÊ termin realizacji zadania wy-
nosi 18 miesi´cy.

Modernizacja dróg zostanie dofinansowana ze Êrodków
programu Polski ¸ad – Fundusz Inwestycji Strategicznych
(4 750 000 z∏.) oraz ze Êrodków Rzàdowego Funduszu Roz-
woju Dróg 1 287 952,37 z∏. nn

áááááá DDrrooggii  PPoollsskkiieeggoo  ŁŁaadduu

Rozpocz´∏a si´ rozbiórka
remizy Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej w Wielisze-
wie, zatem niebawem mo-
˝emy spodziewaç si´ eki-
py, która na miejscu
starego budynku, którego
cz´Êci powsta∏y jeszcze
przed II wojnà Êwiatowà,
postawi Centrum Spo∏ecz-
no-Kulturalne.

nn

áááááá RRoozzbbiióórrkkaa  rreemmiizzyy  OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraa˝̋yy  PPoo˝̋aarrnneejj  ww  WWiieelliisszzeewwiieeáááááá KKààppiieelliisskkoo  nnaa  ppllaa˝̋yy  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Maszyny przesia∏y piasek, sanepid wyda∏ zgod´, ratownicy
na stanowiskach. Od poczàtku wakacji mo˝na korzystaç z kà-
pieliska na pla˝y w Wieliszewie. Warto zwróciç uwag´, ˝e
WOPR czuwa nad bezpieczeƒstwem amatorów kàpieli
w godzinach od 10.00 do 18.00. nn
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RRoozzbbuuddoowwaa  sszzkkoołłyy
ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

KKaałłuusszzyyƒƒsskkiiee  ssmmaakkii  
ii iicchh  nnoowwee  pprroojjeekkttyy  

Prezent na Dzieƒ Dziecka
dla skrzeszewskich uczniów Najpierw, w towarzystwie kota Alberta, przedstawiciele fir-

my Arcus, z którà zosta∏a podpisana umowa na rozbudow´
Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a i przedszkola
w Olszewnicy Starej, przedstawili w Urz´dzie Gminy w Wie-
liszewie projekt jej rozbudowy. Kilka dni póêniej, zapozna-
∏y si´ z nimi Jolanta Wojdalska – Dyrektor Szko∏y oraz Rad-
na Danuta Wrzesiƒska.

Wed∏ug za∏o˝eƒ z PFU i przetargu, w szkole b´dzie 10 sal
z perspektywà i mo˝liwoÊcià nadbudowy kolejnego pi´tra,
zaÊ w przedszkolu planowanych jest 6 sal.

Po uzyskaniu pozwoleƒ w czerwcu, budowa powinna roz-
poczàç si´ w wakacje.

Ju˝ za dwa lata uczniowie z tej miejscowoÊci i okolic roz-
pocznà nauk´ w nowych murach szko∏y. nn

Ponad 100 000 z∏otych ko∏o otrzyma za projekt „Ka-
∏uszyƒski stó∏ pe∏en ciep∏a – budowanie wspólno-
ty poprzez promowanie tradycyjnej kuchni” z pro-
gramu NOWEFIO.
W ramach projektu, przez dwa lata, b´dà odbywaç si´ warsz-
taty kulinarne, spotkania oraz powstanà publikacje.

Pod koniec czerwca Panie z Ka∏uszyƒskich smaków pod-
pisa∏y umow´, z Zarzàdem Województwa Mazowieckiego,
na realizacj´ projektu „Zako∏owani na kuchni – integracja
poprzez wspólne gotowanie”. Kwota 50 000 z∏, z Programu
PROW 2014–2020, zostanie przeznaczona na zakup pawilo-
nu gastronomicznego z profesjonalnym wyposa˝eniem. nn

DDzziieeccii  zzee  sskkrrzzeesszzeewwsskkiieejj
ppooddssttaawwóówwkkii,,  zz ookkaazzjjii  sswwoojjeeggoo
ÊÊwwii´́ttaa,,  ddoossttaa∏∏yy  nniiee  ttyyllkkoo  mmoocc
˝̋yycczzeeƒƒ  ii pprreezzeennttóóww  oodd sswwooiicchh
rrooddzziiccóóww  ii bblliisskkiicchh..  TTeeggoo  ddnniiaa  WWóójjtt
PPaawwee∏∏  KKoowwnnaacckkii  ppooddppiissaa∏∏  uummooww´́
zz PPaanneemm  AArrkkaaddiiuusszzeemm  MMaassnnyy
pprreezzeesseemm  ffiirrmmyy  AArrccuuss
nnaa rroozzbbuuddooww´́  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj  iimm.. KKoorrnneellaa
MMaakkuusszzyyƒƒsskkiieeggoo  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee
pprrzzyy uull..  SSzzkkoollnneejj 1100..
Zgodnie z umowà, obiekt zostanie powi´kszony o jedno-
kondygnacyjne, niepodpiwniczone skrzyd∏o sto∏ówki,
cz´Êç kuchni wraz ze zmywalnià. W ramach zadania inwe-
stycyjnego „Rozbudowa Szko∏y Podstawowej i Przedszko-
la w Skrzeszewie – rozwój edukacji” zaplanowano równie˝,
przebudow´ cz´Êci istniejàcego budynku (w tym kot∏ow-
ni´). Przy podpisaniu dokumentów obecne by∏y: Wicewójt

Magdalena Radzikowska, Radna Dorota Trzaskoma, Rad-
na Dorota Sarna, So∏tys Skrzeszewa Sylwia Kuska, Dyrek-
tor SP w Skrzeszewie Iwona Banaszek oraz nauczycielki
i przedstawicielki Rady Rodziców.

Kosz inwestycji to 3,2 mln z∏otych.Termin realizacji jak
wszystko dobrze pójdzie rok szkolny 2023/2024

nn

DOROTA TRZASKOMA 
DOROTA SARNA 
nauczycielki  Szkoły Podstawowej 
im. K. Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
W dniu 1 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyƒskiego w Skrzeszewie, w obecnoÊci Radnych i Sołtys
Skrzeszewa oraz Pani Dyrektor Iwony Banaszek,
przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców; odbyło si´
uroczyste podpisanie dokumentów, dotyczàcych
zaprojektowania i rozbudowy naszej szkoły. Był to
symboliczny dzieƒ dla dzieci i ich rodziców – „Dzieƒ Dziecka”.
Wójt Gminy Paweł Kownacki i przedstawiciel firmy Arcus
zło˝yli podpisy, pod tak wa˝nym dla nas – mieszkaƒców,
dokumentem. Rozbudowa szkoły, o Êwietlic´ i stołówk´, jest
koniecznoÊcià w zwiàzku z gwałtownie rosnàcà liczbà
mieszkaƒców Skrzeszewa i okolicznych miejscowoÊci,
z których dzieci ucz´szczajà do szkoły.
Zapewnienie ˝ywienia, w publicznych szkołach, jest zadaniem
towarzyszàcym działalnoÊci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuƒczej oraz ÊciÊle wià˝e si´ ze wspieraniem
prawidłowego rozwoju uczniów.

ooppiinniiee
IWONA BANASZEK 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. K. Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
W kalendarzu roku szkolnego 2021/2022, na dzieƒ 1 czerwca br.,
zaplanowaliÊmy obchody Dnia Dziecka, Dzieƒ Sportu i Dzieƒ Patrona.
Tego dnia uczniowie, wzi´li udział w wielu konkurencjach sportowych,
zdobyli medale i puchary. Uczcili naszego patrona, bioràc udział
w prelekcjach i pogadankach na temat ˝ycia oraz twórczoÊci Kornela
Makuszyƒskiego. Zwyczajowo nie zabrakło równie˝ słodkich prezentów
i niespodzianek. 
Wyjàtkowy prezent dla naszych uczniów przygotowały władze Gminy
Wieliszew. Pan Wójt Paweł Kownacki, w murach naszej szkoły, podpisał
umow´ z Prezesem firmy Arcus na jej rozbudow´. W tej wyjàtkowej
i wa˝nej dla całej społecznoÊci szkolnej chwili, wzi´li udział: Pani Wicewójt
Magdalena Radzikowska, Panie Radne Dorota Sarna i Dorota Trzaskoma,
Pani Sołtys wsi Skrzeszew Sylwia Kuska, a tak˝e przedstawiciele rodziców:
przewodniczàca Rady Rodziców Pani Edyta Malka i Agnieszka Walczak
oraz nauczyciele i przyjaciele szkoły. Wiedzàc, ˝e inwestycja w wiedz´
i edukacj´ zawsze si´ opłaca, jesteÊmy przekonani, i˝ to przedsi´wzi´cie
jeszcze bardziej przyczyni si´ do uefektywnienia jakoÊci pracy uczniów
i nauczycieli. Planowana rozbudowa, wpłynie znaczàco
na bezpieczeƒstwo i komfort nas wszystkich, oraz przyczyni si´
do poprawy jakoÊci ˝ycia lokalnego i społecznego.
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ZZddeeccyyddoowwaanniiee  FFeessttiiwwaall  ssmmaakkuu,,
mmuuzzyykkii  ii aattrraakkccjjii,,  kkttóórryy  ooddbbyy∏∏  ssii´́
ppooddcczzaass  ÂÂwwii´́ttaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,
zzaappiieerraa∏∏  ddeecchh  nniieejjeeddnneejj  oossoobbiiee
oobbeeccnneejj 44  cczzeerrwwccaa  nnaa tteerreenniiee  bbooiisskkaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Ko∏o godziny 14.30, z Parku Âwi´tojaƒskiego pod has∏em „So-
lidarni. Zawsze Razem!”, wyruszy∏a Parada Mieszkaƒców. Go-
ràcà atmosfer´ zebranych podgrzewa∏a pogoda, która mocno
stresowa∏a organizatorów. Na szcz´Êcie letnia temperatura i brak
deszczu pozwoli∏ na swobodnà zabaw´.

Gdy parada, prowadzona przez polskà i ukraiƒskà m∏odzie˝
oraz mera Bibrki, dotar∏a na stadion, Âwi´to Gminy 2022 ofi-
cjalnie zosta∏o rozpocz´te.

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podzi´kowa∏ wszyst-
kim za obecnoÊç, wr´czy∏ klucz na r´ce m∏odych uczestników
imprezy, po czym scen´ przej´li artyÊci.

Promyki zaÊpiewa∏y i zataƒczy∏y, Provizorka rozgrza∏a publicz-
noÊç, mocniejsze brzmienia zafundowa∏ Skytruck. Gdy kosmicz-
nie odziani panowie zeszli ze sceny, pojawili si´ na niej Ci,
na których przyjecha∏y t∏umy.

Kwiat Jab∏oni zaprezentowa∏ swoje najwi´ksze przeboje, a pu-
blicznoÊç z wielkim entuzjazmem przyj´∏a ich wyst´p. Ko∏o go-
dziny 21.00 na scenie pojawi∏a si´ Agnieszka Chyliƒska. JeÊli
ktoÊ zaczyna∏ byç choç troszk´ Êpiàcy, to po pierwszych dêwi´-
kach, w wykonaniu zespo∏u wokalistki, na pewno si´ przebudzi∏.

Takich t∏umów Wieliszew dawno nie widzia∏.
Poza koncertami, które by∏y wisienkà na torcie imprezy, na te-

renie boiska mo˝na by∏o skorzystaç z oferty Food Trucków oraz
skosztowaç lokalnych specja∏ów przygotowanych przez so∏ectwa.
Na najm∏odszych czeka∏o miasteczko profilaktyczne i piknik
ekologiczny.

Lokalne firmy i instytucje, na czele ze szko∏ami, wystawi∏y
swoje stoiska, na których mo˝na by∏o kupiç r´kodzie∏o czy ró˝-
ne s∏odkoÊci. Ka˝dy móg∏ podejÊç do stanowiska Radia Wieli-
szew, gdzie czekali redaktorzy wraz z Pigoutem, Footrollem i Ja-
kubem åwiekiem. Prowadzàcy rozdawali prezenty, pokazywa-
li jak obs∏ugiwaç konsol´ radiowà, mo˝na by∏o porozmawiaç,
przybiç piàtk´, zrobiç sobie zdj´cie. Âwi´to Gminy zakoƒczy∏
pokaz filmu „Solidarni. Zawsze Razem!”, który przedstawi∏, jak
nasi mieszkaƒcy potrafià, zarówno w tych trudnych, jak i lep-
szych chwilach, si´ jednoczyç i wspieraç.

Podczas wydarzenia prowadzono zbiórk´ dla mieszkaƒców
Ukrainy mieszkajàcych na terenie gminy.

Wspó∏organizatorem imprezy by∏ Samorzàd Województwa Ma-
zowieckiego.

nn  AS / fot. Darek Âlusarski

MACIEJ KRAWCZYK 
FOOTROLL
Mamy w Wieliszewie super społecznoÊç i doskonale było to widaç w trakcie
Êwi´ta gminy. Przy radiowym stoisku gromadziły si´ coraz to nowe osoby,
które dzieliły si´ swoimi opiniami i pozdrawiały słuchaczy na antenie radia.
Wydaje si´, ˝e najwi´kszà wartoÊcià sà właÊnie ludzie, którzy chcà działaç
na rzecz naszej małej ojczyzny i ciesz´ si´, ˝e Radio Wieliszew te˝ stało si´
miejscem, w którym mo˝e wybrzmieç głos mieszkaƒców. Tak naprawd´ to
dopiero poczàtek, wi´c cały czas pozostajemy otwarci na sugestie!

PIGOUT
– Mamo, pojedziemy na Openera?
– Openera mamy w domu! 
Wieliszew zapami´ta czerwiec głównie z dwóch wydarzeƒ. Pierwszym było
wyłàczenie z ruch, ze wzgl´du na remont torów, drogi prowadzàcej do Nie-
por´tu, co uprzykrzało ˝ycie wielu osobom, wszak do McDonalda trzeba by-
ło jeêdziç naokoło, a to zdecydowanie nie jest cool. Zwłaszcza przy obecnych
cenach benzyny. Niemniej trzeba przyznaç, ̋ e to poÊwi´cenie si´ opłaciło, bo
droga po remoncie jest tak równiutka i gładziutka, ˝e teraz mo˝na jeêdziç

bez trzymanki, z zamkni´tymi oczami i waniliowym szejkiem bez pokrywki
na kolanach, a i tak nic si´ nie wyleje. Taka sytuacja. Na drugim miejscu upla-
sowało si´ Êwi´to Gminy Wieliszew, o którym powiedzieç, ˝e było fajne, to
nie powiedzieç nic. Było spektakularne!

Mo˝na by pomyÊleç, ̋ e gmina liczàca 16 tysi´cy mieszkaƒców, raczej nie ma
co liczyç na wyst´py pierwszoligowych gwiazd i powinna si´ zadowoliç mniej-
szym kalibrem, tymczasem jakimÊ nieznanym mi sposobem dostaliÊmy lineup,
który mo˝ne konkurowaç z najgor´tszymi letnimi festiwalami. W dodatku do-
staliÊmy go za darmo. Gwiazdà wieczoru, była jedna z najbardziej rozpozna-
walnych i charyzmatycznych wokalistek w naszym kraju, Agnieszka Chyliƒska.
W zasadzie jej wyst´p to gotowy materiał na płyt´ THE BEST OF. Nie było tam
˝adnej zapchaj dziury. Nic z tych rzeczy, co piosenka to klasyk i w tym kon-
tekÊcie nie powinno dziwiç, ˝e zanim zeszła ze sceny, bisowała trzy razy.

Z kolei przed Agnieszkà Chyliƒskà wystàpił, jeden z najbardziej rozchwyty-
wanych obecnie zespołów, który przy okazji jest głównà gwiazdà tegorocz-
nego M´skiego Grania, tymczasem w Wieliszewie robił za support. Mowa oczy-
wiÊcie o Kwiecie Jabłoni, który tworzy rodzeƒstwo, Katarzyna oraz Jacek Sien-
kiewicz i tutaj taka ciekawostka, ˝e sà to dzieci wokalisty Elektrycznych Gitar,
Kuby Sinkiewicza. Podczas ponadgodzinnego wyst´pu zaprezentowali swoje

najwi´ksze folkpopwe hity, i od siebie mog´ powiedzieç: „Dzizas jak oni pi´k-
nie plumkajà. JeÊli Paƒstwo tego nie słyszeli, zalecam szybko nadrobiç”. Do te-
go okazali si´ bardzo otwarci na interakcje z publicznoÊcià i ch´tnie pozowa-
li do zdj´ç, co niestety sprawia, ˝e argument narzekaczy, pt. „Oesu, ta dzisiej-
sza młodzie˝” trafia do kosza.

JeÊli chodzi o cz´Êç muzycznà, na scenie zobaczyliÊmy jeszcze, dobrze ro-
kujàcy na przyszłoÊç, zespół Skytruck, który swoimi gitarowymi riffami po-
trafi wybudziç lepiej ni˝ podwójne espresso, z kolei osoby preferujàce sub-
telniejsze klimaty miały okazj´ popatrzeç na piruety zaprezentowane przez
ZTL „Promyki”.

A to nadal nie wszystkie atrakcje. Tegoroczne Âwi´to Gminy zostało zain-
augurowane w piàtek wieczorem, plenerowym pokazem filmu „D˝entelme-
ni”, do którego mo˝na było raczyç si´ streefodowymi daniami serwowany-
mi przez zaproszone food trucki, a w sobot´ tak˝e kuchnià lokalnà, przygo-
towanà przez stoiska sołeckie# piero˝ki #bigosik. CałoÊç imprezy odbywała
si´ pod znakiem solidarnoÊci, wi´c nie brakowało zbiórek dla Ukrainy, a na ko-
niec został zaprezentowany klip, w którym wsparcie wyra˝ali mieszkaƒcy gmi-
ny. Generalnie tyle si´ działo, ˝e nie zazdroszcz´ osobom, które b´dà orga-
nizowały przyszłoroczne obchody. Czeka je sporo pracy, ˝eby to przebiç. 

MAJA PISAREK
Na ten koncert czekałam długo. Mimo, ˝e rano wstałam z ogromnym zapa-
leniem krtani, nie mogłam nie pójÊç. I nie ˝ałuj´. Kwiat Jabłoni – mega ete-
rycznoÊç, zwiewnoÊç, radoÊç. A potem ona! ONA. Petarda. Przeogromna si-
ła, mnóstwo wspomnieƒ. Wieliszew! Organizacja Sztos! Dobór wykonawców
– Petarda! Nawet pogoda BAJECZNA! Kocham! 

DAMIAN PIEKUT
Tegoroczne dni Wieliszewa, jak co roku, sprawiły, ̋ e Wieliszew przez dwa dni
był w centrum powiatu legionowskiego. Tłumy mieszkaƒców, naszego po-
wiatu, odwiedziły tego dnia Wieliszew. Wszystko rozkr´cało si´ z godziny
na godzin´, ludzi przybywało. Musz´ przyznaç, ˝e dobór artystów był strza-
łem w dziesiàtk´. Moi zawodnicy, wraz z rodzinami, bawili si´ fantastycznie,
atrakcji było co nie miara. Ciesz´ si´ równie˝ z faktu, ˝e udało nam si´ za-
prezentowaç w tym dniu poprzez rywalizacj´ sportowà na ka˝dym szczeblu.
Od zawodników najmniejszych do najstarszych. Podsumowujàc, jak co ro-
ku, było fantastycznie.

ooppiinniiee  oo  wwyyddaarrzzeenniiuu

Festiwal muzyki, smaku, atrakcji na najwy˝szym poziomie



ju˝ teraz nasi najm∏odsi tancerze zaprezentowali si´ bardzo
dobrze – podsumowuje Dariusz Skrzydlewski. W kat. IV
Gmin´ Wieliszew reprezentowa∏y dwie doÊwiadczone ju˝
pary – Kamil Szymaƒski z Paulinà Barabasz dos∏ownie otarli
si´ o pó∏fina∏, natomiast Bartosz Wyleg∏y z Jagodà Rydelek
osiàgn´li ̋ yciowy sukces, meldujàc si´ w finale a wi´c wÊród
szeÊciu najlepszych par w kraju w tej kat. wiekowej.W kat.
V, uznawanej za najbardziej presti˝owà i stojàcà na
najwy˝szym poziomie sportowym, 5. miejsce w finale zaj´li
Jakub Rembelski i Julia Kowalik. – To kolejny sukces Kuby
i Julki, którym rok w rok udaje si´ znaleêç wÊród
najlepszych z najlepszych. Warto podkreÊliç, ˝e a˝ cztery z
szcz´Êciu fina∏owych par w tej kat., reprezentowa∏y ZPiT UW
„Warszawianka”. W kat. VI swój debiut na Mistrzostwach
Polski (i drugi wyst´p na turniejowych parkietach w ogóle)
zanotowali Micha∏ Molski i Marlena Wilgos – pó∏fina∏ w
takich okolicznoÊciach nale˝y uznaç za co najmniej dobry
prognostyk na przysz∏oÊç! Gratulujemy i trzymajmy kciuki
przed drugà po∏owà sezonu.

WWaa˝̋nnee  wwssppaarrcciiee
Patronat medialny nad tegorocznym Mazurem obj´∏o Pol-
skie Radio RDC – Radio Dla Ciebie oraz lokalne tytu∏u pra-
sowe i serwisy informacyjne. Wsparcia medialnego udzie-
li∏ tradycyjnie portal Narodowego Instytutu Muzyki i Taƒ-
ca – taniecPOLSKA (pl). Mazura od lat wspierajà przyjaciele
polskiego folkloru – instytucje paƒstwowe, samorzàdowe
oraz przedsi´biorstwa prywatne i paƒstwowe, którym
w sposób szczególny zale˝y na promowaniu polskiego dzie-
dzictwa narodowego. Tegorocznà edycj´ dofinansowano ze
Êrodków Instytutu Dziedzictwa MyÊli Narodowej im. Roma-
na Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach
Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodleg∏oÊç po polsku.
Od lat sponsorem generalnym Mistrzostw jest w firma HE-
RON Property Polska Sp. z o.o. Po raz drugi sponsorem g∏ów-
nym Mistrzostw sà TZF –Tarchomiƒskie Zak∏ady Farmaceu-
tyczne „Polfa” S.A. G∏ównymi organizatorami wspó∏finan-

sujàcymi wydarzenie sà samorzàdy Gminy Wieliszew, Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Powiatu Legionowskiego oraz
Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®. Partnerujà im Pol-
ska Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Przystaƒ w sercu Mazowsza”. Partnerem Mazu-
ra 2022 jest od lat, legenda wÊród polskich zespo∏ów folk-
lorystycznych, Zespó∏ PieÊni iTaƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa
Hadyny, tradycyjnie fundujàc nagrody specjalne w posta-
ci warsztatów w swojej siedzibie w Kosz´cinie. Po raz szó-
sty puchary dla najlepszej pary w kat. V ufundowa∏a Ma∏-
˝onka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.Wszyst-
kim dzi´kujemy!

nn OKW / fot. Karolina Gmurczyk Fotografia
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• kat. II: Miłosz Anioł, Karolina Kalemba – Zespół Taƒca Polskiego „Wronki”
• kat. III: Juliusz Zabrocki, Zofia Ciok – ZPiT „Małe ˚uławy” z Starego Pola,
• kat. IV: Jakub Iwaƒczyk, Maria Toboła – ZPiT Uniwersytetu

Warszawskiego „Warszawianka”,
• kat. V: Jakub Teperek, Kamila Kołodko – ZPiT Uniwersytetu

Warszawskiego „Warszawianka”,
• kat. VI: Mateusz Szyszko, Magdalena Stelmaszewska – ZPiT Uniwersytetu

Warszawskiego „Warszawianka”,
• kat. VII: Marcin Naskr´t, Marta Strzelewicz – Wielkopolski Klub Taƒców

Polskich z Poznania,
• kat. VIII ex aequo: Jacek Piàtek, Małgorzata Piàtek – ZPiT Uniwersytetu

Gdaƒskiego „Jantar”; 
Grzegorz Krzy˝anowski, Katarzyna Sztylka – Wielkopolski Klub Taƒców
Polskich z Poznania

MMiissttrrzzoowwiiee  PPoollsskkii  AADD  22002222

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  MMiissttrrzzoossttww::  Gmina Wieliszew: OÊrodek Kultury
w Wieliszewie, Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie, Samorzàd Województwa Mazowieckiego,
Powiat Legionowski, Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®

PPaarrttnneerrzzyy  MMiissttrrzzoossttww::  Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa
Hadyny, Polska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja
Turystyczna „Przystaƒ w sercu Mazowsza”

SSppoonnssoorr  ggeenneerraallnnyy  MMiissttrrzzoossttww::  HERON Property Polska Sp z o.o.

SSppoonnssoorr  gg∏∏óówwnnyy  MMiissttrrzzoossttww::  TZF – Tarchomiƒskie Zak∏ady
Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

SSppoonnssoorrzzyy  MMiissttrrzzoossttww::  AleFolk.pl, Ars Garden – Centrum Dekoracji
Ogrodów i Wn´trz w Wieliszewie, Fundacja Jagody i Mariusza
Borzewskich / ProKoncept. Mariusz Borzewski, Delikatesy IKA
w Micha∏owie-Reginowie, Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego
WIELISZEW Sp. z o.o.

SSppoonnssoorrzzyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii::  kat. I: Stowarzyszenie PS CIOFF®,
kat. II: Market CHEMKO. Dom, ogród, mieszkanie, kat. III: PSB Mini
Mrówka Wieliszew, kat. IV: INVESTIM SA – Producent Architektury
Miejskiej, kat. V: Biuro Rachunkowe Wioletta Rydelek, kat. VI: AG
Complex Sp. z o.o., kat. VII: Przewozy Romatowski, kat. VIII: Zbroch.
Beton i wyroby betonowe

PPaattrroonnaatt  mmeeddiiaallnnyy::  Polskie Radio RDC – Radio Dla Ciebie, Gazeta
Powiatowa, Mazowieckie To i Owo, Miejscowa na Weekend,
LEGIO24.PL, Radio Wieliszew. Przerwij cisz´!, Gazeta Wieliszewska,
Kurier Powiatu Legionowskiego

WWssppaarrcciiee  mmeeddiiaallnnee::  taniecPOLSKA (pl)

ZZaa nnaammii 2211..  eeddyyccjjaa  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzeeggoo
wwyyddaarrzzeenniiaa  ww kkaalleennddaarrzzuu  ttaaƒƒccóóww
ppoollsskkiicchh  –– MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii  ww TTaaƒƒccaacchh
PPoollsskkiicchh,,  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee
ppoo rraazz  cczztteerrnnaassttyy!!  WW uuppaallnnàà  ssoobboott´́ 2255
cczzeerrwwccaa,,  ww ssaallii  ssppoorrttoowweejj  SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,
rryywwaalliizzoowwaa∏∏oo 110066  nnaajjlleeppsszzyycchh  ppaarr
ttaanneecczznnyycchh  rreepprreezzeennttuujjààccyycchh 2266
ooÊÊrrooddkkóóww  zz ccaa∏∏eeggoo  kkrraajjuu..  OOkkllaasskkiiwwaa∏∏aa  jjee
nnaa ˝̋yywwoo  lliicczzààccaa  ppóó∏∏  ttyyssiiààccaa  ppuubblliicczznnooÊÊçç,,
aa rreellaaccjjaa  lliivvee  ww sseerrwwiissiiee  yyoouuttuubbee
uuzzyysskkaa∏∏aa  ppoonnaadd 33  ttyyss..  wwyyÊÊwwiieettlleeƒƒ..

Po pandemicznej przerwie Mazur wcià˝ nie mo˝e powróciç
do swojego tradycyjnego kwietniowego terminu.W ubieg∏ym
roku Mistrzostwa Polski zorganizowano we wrzeÊniu.
Czerwcowy termin tegorocznej edycji pozwoli∏ uczestnikom
nadrobiç zimowe zaleg∏oÊci (kolejna przerwa w treningach)
i w pe∏ni przygotowaç si´ do najwa˝niejszego w roku kon-
kursu.
Taneczny weekend, w stolicy polskich taƒców, AD 2022 roz-
pocz´liÊmy od przygotowania teoretycznego, a wi´c odby-
wajàcych si´ w piàtek 24 czerwca warsztatów dla m∏odych
tancerzy i tancerek z kat. I-III oraz sympozjum dla pozosta-
∏ych kategorii wiekowych i ka˝dego ch´tnego (wst´p by∏ wol-
ny), w tym roku poÊwi´conemu praktyce instruktorskiej
w polskich taƒcach narodowych. Sobotnie Mistrzostwa Pol-
ski obj´∏y rywalizacj´ siedmiu kategorii wiekowych (II-VIII),
którym towarzyszy∏y zmagania najm∏odszych (kat. I 7-9 lat)

w ramach ogólnopolskiego konkursu. Na parkiecie zobaczy-
liÊmy tancerzy z Bielska-Bia∏ej, Dobczyc, Gdaƒska, G∏uska,
Krakowa, Lublina, Malborka, Olsztyna, Poznania, Pu∏aw, Sie-
miatycz, Stalowej Woli, Starego Pola, Stawigudy, Szczecina,
To∏wina,Torunia, Warszawy, Wronek, ZamoÊcia oraz gospo-
darzy z Wieliszewa. Najlepsze polskie taneczne pary, rywa-
lizujàce o miano Mistrzów Polski AD 2022, w polce, krako-
wiaku, oberku, mazurze i kujawiaku, ocenia∏o jury liczàce 18
s´dziów taƒców polskich, wÊród nich Dariusz Skrzydlewski.
Internetowà transmisj´ ze zmagaƒ urozmaica∏o studio te-
lewizyjne, w którym rejestrowano wywiady z uczestnikami,
organizatorami oraz goÊçmi. ¸àczna liczba wyÊwietleƒ obu
bloków transmisji, on-line na kanale OK Wieliszew w ser-
wisie youtube.com, wynios∏a ponad 6 tyÊ. 60% odbiorców
transmisji stanowi∏y panie. Najwi´kszym zainteresowaniem
transmisja cieszy∏a si´ w przedziale wiekowym 18-24 lata.
Transmisj´ Êledzono (najcz´Êciej na smartfonach) w Polsce
i za granicami, m.in. we Francji, w Hiszpanii, Niemczech,
Stanach Zjednoczonych, Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii.

DDeebbiiuuttaannccii  zz  „„PPrroommyykkóóww””
10 par Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki” wystawili do
udzia∏u w Mistrzostwach Polski instruktorzy Dariusz
Skrzydlewski, Kamil Rzàca i Dominika Bisialska. Dla par
z kat. II (Wojciech Hosaja i Michalina Majewska, Adrian
Ostaszewski i Ró˝a Jab∏onowska, Jakub Stasiorczyk i Natalia
Brukwicz, Pawe∏ Typek i Ariana Fija∏kowska oraz Wojciech
Typek i Barbara ˚aluk) i kat. III (Piotr ˚aluk i Antonina
Baƒkowska) by∏ to debiut w imprezie tej rangi. – To
jednoczeÊnie pierwszy rok startów w ich kat. wiekowych, a
wi´c trzy lata szans na zbieranie doÊwiadczeƒ i podnoszenie
swoich umiej´tnoÊci. Czas na sukcesy jeszcze nadejdzie, ale

W studiu „Mazura”

Wójt Paweł Kownacki otwiera
Mistrzostwa Polski AD 2022

Julia Kowalik i Jakub RembelskiMichał Molski i Marlena Wilgos

Jagoda Rydelek i Bartosz Wyl´gły 
oraz Paulina Barabasz i Kamil Szymaƒski

Dariusz Skrzydlewski wÊród jurorów

2 LIPCA, g. 16-20, WIELISZEW – PLA˚A PRZY 600-LECIA
WWAARRSSZZTTAATTYY  FFAAMMIILLIIJJNNEE  

„CO POWIE RYBA? W DORZECZU TRZECH RZEK”
PIK zaprasza na kolejny z cyklu warsztatów familijnych, organizowanych na terenie
powiatu legionowskiego i odwołujàcych si´ do szeroko poj´tych tradycji rybackich. 
Tym razem spotkamy si´ na pla˝y przy ul. 600-lecia nad Jeziorem Zegrzyƒskim – dawnym
flisackim szlaku rzeki Narew, by uczestniczyç w warsztatach prowadzonych przez
Mistrzów Szkutnictwa Tradycyjnego z Sandomierza. B´dzie to nie lada gratka dla
miłoÊników pracy w drewnie!

12 LIPCA, g. 10-12, WIELISZEW – PARK ÂWI¢TOJA¡SKI (zbiórka przy ul.
Âwi´tojaƒskiej 43)
SSPPAACCEERR  ZZ WWIITTOOLLDDEEMM  VVAARRGGAASSEEMM,,   AAUUTTOORREEMM  KKSSIIÑÑ˚̊EEKK  DDLLAA  DDZZIIEECCII
II MM¸̧OODDZZIIEE˚̊YY

„W¢DRUJÑCE CZYTANIE” 
Zapraszamy na kolejne ze spotkaƒ „W´drujàcego czytania” – inicjatywy PIK, które
adresujemy zwłaszcza do miłoÊników etnologii, słowiaƒskiej mitologii i Êwiata fantasy!
Spotkanie autorskie i spacer po łàkach wieliszewskich odb´dziemy z autorem „Bestiariusza
Słowiaƒskiego” – ksià˝ki, która stała si´ inspiracjà dla twórców gier, m.in. „Wiedêmin
– Dziki Gon”, sztuk teatralnych oraz pokolenia ilustratorów. Witold Vargas jest
nauczycielem plastyki w klasach 1-3, muzykiem, instruktorem warsztatów muzycznych
i filmowych dla dzieci, ilustratorem i opowiadaczem, a przede wszystkim pisze ksià˝ki dla
dzieci i młodzie˝y. Ma stałà rubryk´ felietonów na temat polskich mitów i legend
słowiaƒskich w pismach „Nowa Fantastyka” i „Temidium”.

31 LIPCA, godz. wieczorne, WIELISZEW – PLA˚A PRZY 600-LECIA
PPLLEENNEERROOWWYY  SSPPEEKKTTAAKKLL  FFAAMMIILLIIJJNNYY  TTEEAATTRRUU  AAKKTT  OORRAAZZ  WWAARRSSZZTTAATTYY

„IN BLUE” 
Połàczenie teatru pantomimy, taƒca, cyrku i happeningu – wraz z PIK i Teatrem Akt
zapraszamy do podró˝y w krain´ wyobraêni, w którà wyruszymy razem z głównym
bohaterem. Spotkamy w nim nimfy, syreny, koniki wodne i inne baÊniowe stwory.
Fantazyjna podró˝ b´dzie równie˝ okazjà do udziału w warsztatach, w trakcie których
stworzymy inspirowane Êwiatem wodnym obrazy – liryczne i spokojne jak wodna toƒ,
rwàce jak strumieƒ a czasem gwałtowne jak wzburzone morze.

1 SIERPNIA, g. 17-19, WIELISZEW, MICHA¸ÓW-REGINÓW

78. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
GGOODDZZ.. 1177  MMIINNUUTTAA  CCIISSZZYY  WW „„GGOODDZZIINN¢¢  WW””  ((PPRRZZEEDD KKOOÂÂCCIIOO¸̧EEMM))
• KoÊciół Parafialny pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie:
– Msza Êw. w intencji ˝ołnierzy Armii Krajowej Rejonu I Obwodu II „Obro˝a” i ludnoÊci

cywilnej Warszawy oraz okolic, poległych w Powstaniu Warszawskim
– zło˝enie wiàzanek pod tablicà poÊwi´conà ˝ołnierzom Armii Krajowej

• cmentarz parafialny w Wieliszewie, ok. 18.00:
– zło˝enie wiàzanek na mogile ˝ołnierza Armii Krajowej Jana Làcy

• pomnik w miejscu straceƒ na Nowopolu w Michałowie-Reginowie, ok. 18.30:
– zło˝enie wiàzanek pod pomnikiem

5 SIERPNIA, godziny wieczorne, JEZIORO WIELISZEWSKIE
SSEEAANNSS  KKIINNOOWWYY  WW PPLLEENNEERRZZEE  ((„„JJAA¡¡CCIIOO  WWOODDNNIIKK””))   II SSPPOOTTKKAANNIIEE
ZZ GGRRAA˚̊YYNNÑÑ  BB¸̧¢¢CCKKÑÑ--KKOOLLSSKKÑÑ

FESTIWAL FILMOWY IM. ANDRZEJA KONDRATIUKA 
To ju˝ 3. edycja Festiwalu organizowanego przez legionowski PIK. Zapraszamy
na wyjàtkowy wieczór w scenerii Jeziora Wieliszewskiego – niemal wyj´tego z kadrów
filmów Andrzeja Kondratiuka czy Jana Jakuba Kolskiego. I właÊnie obraz drugiego
z wymienionych twórców obejrzymy w nadjeziornym plenerze. Z pewnoÊcià magnesem,
który przyciàgnie fanów kina, b´dzie towarzyszàce seansowi spotkanie z Gra˝ynà Bł´ckà-
Kolskà – muzà re˝ysera, którà obsadzał w głównych rolach w wielu swoich filmach. 

13 SIERPNIA, OLSZEWNICA STARA
ÂÂWWII¢¢TTOO  WWOOJJSSKKAA  PPOOLLSSKKIIEEGGOO

102. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
• Skwer 11 Listopada, godz. 16-18:
– Msza Êw. polowa
– uroczystoÊci oficjalne, podniesienie flagi paƒstwowej, wystàpienia okolicznoÊciowe
– Apel Pami´ci w wykonaniu 32. Wieliszewskiego dr OP im. gen. dyw. G.K. Orlicz-Dreszera
– zło˝enie wiàzanek pod Pomnikiem Odzyskania NiepodległoÊci

• Teren przy Domu Wiejskim, od godz. 18
– Piknik Rodzinny z atrakcjami dla młodszych i starszych.

PPRRZZEEDD  NNAAMMII ––  WWAAKKAACCJJEE
z Powiatowà Instytucjà Kultury i OÊrodkiem Kultury w Wieliszewie

Natalia Brukwicz i Jakub Stasiorczyk

Wieliszew tanecznà
stolicà po raz czternasty!
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Sukcesy Mileny ˚ołnierzak
i wokalistek z Gminy Wieliszew
WW tteeggoorroocczznneejj,, 2200..  eeddyyccjjii  KKoonnkkuurrssuu
PPiioosseennkkaarrsskkiieeggoo  „„TTuulliippaannaaddaa 22002222””,,
oorrggaanniizzoowwaanneejj  pprrzzeezz  DDoomm  KKuullttuurryy
„„KKoolloorroowwaa””  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy  „„AArrssuuss””,,
ppiieerrwwsszzee  mmiieejjssccee  ww kkaatt.. IIII ((1155––1177  llaatt))
zzaajj´́∏∏aa  MMiilleennaa  ˚̊oo∏∏nniieerrzzaakk  zz sseekkccjjii
wwookkaallnneejj  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee..  
Kilka dni wczeÊniej, zdolna wokalistka z Janówka Pierw-
szego, wystàpi∏a w drugim etapie (regionalnym), jedne-
go z najwi´kszych ogólnopolskich konkursów wokalnych
dla dzieci i m∏odzie˝y – „Wygraj Sukces”, otrzymujàc za-
proszenie do krajowego fina∏u! To najwi´ksze z dotych-
czasowych konkursowych osiàgni´ç podopiecznej instruk-
tora Miko∏aja Zwoliƒskiego.

„Tulipanada” to ogólnopolski konkurs z tradycjami, cie-
szàcy si´ renomà w Êrodowisku m∏odszych i starszych wo-
kalistów, nie tylko z Mazowszu. Jego celem jest m.in. pro-
mocja osób utalentowanych muzycznie i umo˝liwienie im
prezentacji oraz rywalizacji na scenie. W sali widowisko-
wej „Arsusa” wyst´powali wielokrotnie m∏odzi artyÊci
z Gminy Wieliszew – piosenkarki z sekcji wokalnej prowa-
dzonej w OÊrodku Kultury w Wieliszewie przez Miko∏aja
Zwoliƒskiego oraz wieliszewskie „Promyki” (1. i 3. miej-
sce w kat. zespo∏ów wokalnych w roku 2015). By∏ to rów-
nie˝ trzeci start w warszawskim konkursie Mileny ˚o∏nie-
rzak, której w tym roku, uda∏o si´ najpierw z powodzeniem
przejÊç pierwszy i drugi etap (oba na ˝ywo), by w 8-osobo-
wym finale kat. II (15-17 lat) zajàç 1. miejsce. W koncer-
cie laureatów, odbywajàcym si´ 15 czerwca, na wskazanie
jury Milena zaprezentowa∏a utwór z 1. etapu – „Co si´ Êni
niewidomym” (kompozycja Mateusza Kosmaciƒskiego, Ni-
cole Kuleszy,Adama Âwierczyƒskiego,Wojtka Der´gowskie-
go), ale na uwag´ zas∏uguje tak˝e druga z piosenek, dzi´-
ki której Milenie uda∏o si´ osiàgnàç sukces w finale – „By-

∏am ró˝à” (Kayah i Bregoviç), wykonywana z akompania-
mentem gitary klasycznej Miko∏aja Zwoliƒskiego.

Kompozycj´ Gorana Bregovicia Milena wykona∏a rów-
nie˝ 11 czerwca w Terminalu Kultury „Goc∏aw” w ramach
eliminacji regionalnych do jednego z najwi´kszych, ogól-
nopolskich konkursów wokalnych dla dzieci i m∏odzie˝y
– „Wygraj Sukces” organizowanego od roku 1996 przez Tar-
nobrzeski Dom Kultury i kilkadziesiàt oÊrodków kultury
z ca∏ej Polski. Eliminacje regionalne odbywa∏y si´ w tym
roku w 14 miastach i wzi´∏o w nich udzia∏ 471 wokalistów
i wokalistek, a liczba startujàcych w eliminacjach wst´p-
nych to rokrocznie tysiàce uczestników. Decyzjà jury na-
sza reprezentantka otrzyma∏a zaproszenie do wrzeÊniowe-
go ogólnopolskiego fina∏u wTarnobrzegu! Trzymamy kciu-
ki! Warto podkreÊliç, ˝e do eliminacji regionalnych
w Goc∏awiu uda∏o si´ równie˝ zakwalifikowaç dwóm innym
podopiecznym Miko∏aja Zwoliƒskiego – Aleksandrze B∏a-
˝ewicz oraz Alicji Malinowskiej. Gratulacje! nn OKW

9 czerwca, powracajàc po pandemicznej przerwie
do wieloletniej tradycji, Ko∏o Seniora z ¸ajsk fetowa-
∏o miejscowych 80-latków na uroczystym spotkaniu
w Gminnym Centrum Kultury. Wspólnemu biesiado-
waniu towarzyszy∏a moc ̋ yczeƒ, ciep∏ych wspomnieƒ
i melodii z dawnych lat, a niespodziankà by∏ wyjat-
kowy koncert warszawskiego chóru „Jubilus”, z któ-
rym uczestnicy odbyli sentymentalnà w´drówk´
od Tokio, przez Barcelon´ i Nowy Jork a na przed i po-
wojennej Warszawie koƒczàc.

Otwierajàcy spotkanie jego wspó∏gospodarz Jan So∏tys pod-
kreÊla∏, ˝e wreszcie, po 2-letniej pandemicznej przerwie, uda-
∏o si´ ponownie spotkaç w szacownym gronie jubilatów „80
plus”, dedykujàc wieczór wszystkim matkom, ojcom, babciom
i dziadkom. – Spotkania dajàce tak du˝o radoÊci naszym sza-
cownym jubilatom, organizujemy ju˝ od dekady wspólnie ja-
ko Rada So∏ecka ¸ajsk oraz m∏odsi koledzy i kole˝anki z Klu-
bu Seniora – przypomnia∏ radny gminy i so∏tys ¸ajsk. Do ˝y-
czeƒ zdrowia, wytrwa∏oÊci i wielu kolejnych s∏onecznych dni
na przekór trudnym chwilom w imieniu Klubu Seniora przy-
∏àczy∏a si´ Zofia Skrzypczyk. Na r´ce jednej z jubilatek – pa-

ni Lucyny Banaszek, bukiet kwiatów wr´czy∏ przyby∏y Wójt
Gminy Pawe∏ Kownacki. Nie zabrak∏o s∏odkiego pocz´stunku,
lampki szampana oraz symbolicznych czekolad na os∏od´ ko-
lejnych dni ˝ycia. Z uÊmiechami i rumieƒcami na twarzach
wspominano te dawne i ca∏kiem nowe lata, a pomagali w tym
– wyÊpiewujàc szlagiery z lat 50., 60. i 70. i przygrywajàc na gi-
tarze i akordeonie – niezawodni Wojtek i Rysio. Prawdziwà mu-
zycznà ucztà okaza∏ si´ koncert warszawskiego Chóru Wycho-
wanków harcmistrza W∏adys∏awa Skoraczewskiego, wyst´pu-
jàcego pod dyrekcjà Krystyny Staƒczak-Pa∏ygi, który uda∏o si´
zaprosiç do ¸ajsk dzi´ki dyrektorowi OÊrodka Kultury w Wie-
liszewie Dariuszowi Skrzydlewskiemu. Energetyczne, pe∏ne hu-
moru i elegancji wykonywane przez seniorów z Warszawy prze-
boje mi´dzynarodowe i polskie pozwoli∏y przenieÊç si´ s∏ucha-
czom kolejno do Tokio, Nowego Jorku czy Barcelony oraz
kolejno przedwojennej i powojennej Warszawy.WÊród publicz-
noÊci pojawi∏ si´ równie˝ Stanis∏aw Kmieciak z chórem Bel-
canto. Jak podkresli∏ Jan Soltys, dzi´kujàc za przygotowanie
tego wyjàtkowego spotkania, nie wszycy z zaproszonych
„plus 80-latków” z ¸ajsk dotarli do Gminnego Centrum Kul-
tury – g∏ównie z przyczyn zdrowotnych. Im wszystkim, tym bar-
dziej, ˝yczymy du˝o zdrowia oraz mo˝liwoÊci Êwi´towania ko-
lejnych jubileuszy. Sto lat! nn Jan Sołtys / KSŁ / red. OKW 

ÂÂwwii´́ttoo  8800--llaattkkóóww  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

SSłłyynnnnee  aarrccyyddzziieełłaa  ww ŁŁaajjsskkaacchh

PPiiaanniissttyycczznnee  zzmmaaggaanniiaa
ppoo  rraazz  ddzziieewwiiààttyy
Za nami 9. ods∏ona „Zaczarowanego fortepianu” – ogólnopolskie-
go konkursu dla m∏odych pianistów amatorów, a wi´c nieucz´sz-
czajàcych do szkó∏ muzycznych I i II st. i nieb´dàcych ich absol-
wentami. W piàtek 27 maja, w trakcie przes∏uchaƒ konkursowych
w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach, 15 finalistów (wÊród nich
dwie reprezentantki Gminy Wieliszew – Zofia Witkowska i Emi-
lia Winnicka) ocenia∏o jury w doborowym i cenionym sk∏adzie: Alek-
sandra Kowalik-Burdzy, Anna Liszewska, Przemys∏aw Marcyniak.

Fina∏ poprzedzi∏y eliminacje on-line, w których wzi´∏o udzia∏ 32
utalentowanych muzyków.Wszystkim dzi´kujemy za udzia∏ w kon-
kursie, a oto jego tegoroczni laureaci: 

• kat. I (do lat 9): ex-aequo 2. Kaja Latawska,
Laura Odrobina

• kat. II (10-13 lat): 1. Natasza ¸ozowska
ex-aequo 2. Julia Narzymska, Maja Szymaƒska
3. Piotr Walaszyƒski
wyró˝nienia: Jan Bardadyn, Lena RogoÊ,
Magda Wardziƒska, Emilia Winnicka

• kat. III (14-17 lat): 
ex-aequo 1. Anna Piotrowska, Lena Wolszczak,
2. Zofia Witkowska

• kat. IV (18 lat +): 1. Wiktor Brzozowski

Brawa! nn OKW

T∏um m∏odych artystów (6–14 lat) – cz∏onków sek-
cji rysunku i malarstwa OÊrodka Kultury w Wielisze-
wie oraz ich rodzin – uczestniczy∏ 8 czerwca
w otwarciu wystawy malarstwa w galerii przechod-
niej Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach. Tym ra-
zem podopieczni instruktor Anny Rakowskiej-Sitek
wzi´li na warsztat najbardziej znane p∏ótna m.in. Le-
onarda da Vinci, Aleksandra Gierymskiego, Stanis∏a-
wa Wyspiaƒskiego, Edgara Degas, Vincenta van Go-
gha, Edvarda Muncha czy Pabla Picassa.

Wernisa˝ „Kopie s∏ynnych arcydzie∏ sztuki” by∏ okazjà do pod-
sumowania kolejnego roku dzia∏alnoÊci popularnej sekcji.W je-
go ramach rozdano wi´c okolicznoÊciowe dyplomy za kontynu-
owanie przygody ze sztukà oraz udzia∏ w konkursie na najlep-
sze odzwierciedlenie oryginalnego dzie∏a.WÊród goÊci pojawili
si´ mgr Marena Koczorowska z Katedry Technik i Technologii
Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk Pi´knych w Warsza-
wie oraz gospodarze – Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki i Dyrek-
tor OÊrodka Kultury Dariusz Skrzydlewski, obdarowani w∏a-
snymi portretami p´dzla cz∏onków sekcji. Wystaw´ s∏ynnych
obrazów w interpretacji naszych lokalnych artystów mo˝na
oglàdaç w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach
w godz. 9.00–17.00 do koƒca lipca. Zapraszamy! nn OKW

Milena ˚ołnierzak (w Êrodku) i jury stołecznych eliminacji do konkursu „Wygraj
Sukces”: po lewej Jakub Kàcki i Katarzyna Dereƒ, po prawej Joanna Kondrat
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AAiikkiiddoo  ww  KKoommoorrnniiccyySzcz´Êliwej drogi ju˝ czas

18 maja grupa Zuchów z Przedszkola Samorzàdowego nr 2
w Wieliszewie wybra∏a si´ na wycieczk´ do Warszawy. Ârod-
kiem transportu, tym razem, by∏y pojazdy ruchu publiczne-
go.WyruszyliÊmy spod przedszkola, autobusem linii L11, któ-
ry zawióz∏ nas na Dworzec PKP w Legionowie.Tam wsiedli-
Êmy do pociàgu SKM, którà dotarliÊmy na stacj´ Warszawa
Zoo. Po pokonaniu kilkunastu metrów pieszo, wsiedliÊmy
w tramwaj nr 20, który dowióz∏ nas prawie do naszego ce-
lu.W trakcie jazdy obserwowaliÊmy Stadion Narodowy i na-
szà kochanà Wis∏´. Wtedy to, przypomnieliÊmy sobie histo-
ri´ powstania Warszawy i legend´ o Warszawskiej Syrence.
Jeszcze w trakcie jazdy zaÊpiewaliÊmy, budzàc tym samym

zdziwienie pasa˝erów, piosenk´ o Syrence. Kiedy dotarliÊmy
ju˝ na Stare Miasto odwiedziliÊmy jej pomnik.

Naszym kolejnym celem by∏ udzia∏ w lekcji muzealnej
„Spotkanie z królem” w Zamku Królewskim.

Podczas lekcji muzealnej dzieci zwiedza∏y Zamek w to-
warzystwie przewodniczki. Dowiedzia∏y si´ o panujàcych
w nim dawniej zwyczajach i obyczajach dworskich, s∏ucha-
∏y ciekawostek i historii zwiàzanych z Zamkiem oraz jego
mieszkaƒcami. Uzyska∏y równie˝ odpowiedzi na wiele in-
teresujàcych pytaƒ: dlaczego czerwieƒ by∏a kolorem królew-
skim? Ile by∏o s∏u˝by na zamku? Ile czasu zajmowa∏o kró-
lowi ubieranie? Dlaczego w XVII w. u˝ywano du˝o pudru?
Jak nale˝a∏o si´ ubraç by móc stanàç przed królem? Jak wy-
glàda∏ uk∏on królewski?

JesteÊcie Paƒstwo ciekawi odpowiedzi? Zapytajcie dzieci.
B´dà najlepszymi przewodnikami po tajemnicach Zamku.

Po wizycie w Zamku nadesz∏a kolej na wyczekiwane lo-
dy. Choç wycieczka w takiej formie budzi∏a niepokój zw∏asz-
cza wÊród wychowawców, to okaza∏o si´, ˝e niepotrzebnie.
Zuchy by∏y zdyscyplinowane i bardzo grzeczne. Podczas lek-
cji z zaanga˝owaniem odpowiada∏y i dzieli∏y si´ du˝à wie-
dzà z panià przewodnik. Choç troszk´ zm´czone, to nadal
pe∏ne energii wróci∏y do przedszkola.

Mamy nadziej´, ˝e ta wyprawa pozostanie na d∏ugo w pa-
mi´ci. nn PS2 Wieliszew

W piàtek, 24 czerwca w SP nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wielisze-
wie, odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenie roku szkolne-
go 2021/2022. W rym roku uroczystoÊç mia∏a miejsce w nie-
zwyk∏ej scenerii sali sportowej, która zosta∏a przygotowana
na XXI Mistrzostwa Polski w Taƒcach Polskich.To wyjàtkowe
spotkanie rozpocz´∏o si´ Polonezem w wykonaniu uczniów klas
ósmych, nast´pnie oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci zainicjowa∏o
wyprowadzenie pocztu sztandarowego i odÊpiewanie hymnu
narodowego. UroczystoÊç uÊwietnili swoim przybyciem: Wójt
Pawe∏ Kownacki, Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabi-
siak, Dyrektor CUW Jerzy Iwaƒski, Przewodniczàca Rady Ro-
dziców Ewa Raczkowska-Wojerska. Dyrektor Miros∏aw Sie-
radzki przywita∏ wszystkich zgromadzonych, a szczególne s∏o-
wa skierowa∏ do uczniów koƒczàcych szko∏´. Tradycyjnie
nastàpi∏o wr´czenie Êwiadectw z wyró˝nieniem i nagród ufun-
dowanych przez Rad´ Rodziców, wyró˝niajàcym si´ w nauce
uczniom. Nast´pnie wr´czono nagrody tym, którzy byli zaan-
ga˝owani w prac´ na rzecz szko∏y, zdobyli osiàgni´cia sporto-
we. Absolwenci, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w nauce,
otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wieliszew.
Kolejnym punktem uroczystoÊci by∏ wzruszajàcy program ar-

tystyczny, przygotowany przez uczniów klas ósmych i chór
szkolny, pod czujnym okiem nauczycielek Ma∏gorzaty Ostrow-
skiej i Ireny Jacenko. Uczniom nale˝y si´ ogromne uznanie
za zaanga˝owanie i prac´ nad programem artystycznym. By-
∏o to wyjàtkowe po˝egnanie z uczniami klas I-VII i po˝egna-
nie absolwentów klas ósmych, od dotychczas nam znanych.

Wreszcie nadszed∏ ten d∏ugo wyczekiwany czas radoÊci
i wolnoÊci, zas∏u˝onego odpoczynku po wielu miesiàcach ci´˝-
kiej pracy. ˚yczymy wszystkim uczniom udanych, s∏onecz-
nych oraz bezpiecznych wakacji i szcz´Êliwego powrotu
do szko∏y. nn Małgorzata Ostrowska

W Liceum Ogólnokszta∏càcym w Komornicy, m∏odzie˝ prak-
tykuje japoƒskà sztuk´ samoobrony Aikido.Treningi odby-
wajà si´ w ramach programu SKS dwa razy w tygodniu na sal-
ce z tatami – specjalnymi matami do sportów walki. Aiki-
do to sztuka samoobrony, w której wykorzystuje si´ si∏´
przeciwnika, przeciwko jemu samemu.

G∏ówny twórca aikido – Sensei Morihei Ueshiba powie-
dzia∏: „Pozwól przeciwnikowi iÊç tam gdzie chce, zmieƒ mu
drog´ jeÊli tego pragnie, a póêniej pozwól mu upaÊç tam
gdzie chce...”. W aikido wykorzystuje si´ dêwignie unieru-
chamiajàce oraz rzuty. Oprócz aspektów samoobrony, popra-
wy kondycji fizycznej oraz koordynacji ruchowej, m∏odzie˝
poznaje kultur´ japoƒskà, uczy si´ etykiety dojo i szacun-
ku do innych osób. W ostatnim czasie w treningach uczest-
niczà równie˝ dzieci z Ukrainy – uchodêcy wojenni, miesz-
kajàcy wraz z rodzinami w szkolnym internacie.

Treningi prowadzi nauczyciel Liceum w Komornicy sen-
sei Andrzej Pawlak 3 dan aikido aikikai, który od 16 lat roz-
wija swoje umiej´tnoÊci pod okiem mistrzów z Polski, Ja-
ponii i Europy. Aikido to jego pierwsza pasja, drugà sà bie-
gi od krótkich po maratoƒskie oraz ultra. nn LO Komornica

AAkkaaddeemmiiaa  PPrrzzyyrrooddnniikkaa
˚̊uubbrraa  PPoommppiikkaa

IInnnnoowwaaccjjaa  cczzyytteellnniicczzaa
ww  sszzkkoollee  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

WWiizzyyttaa  lleekkaarrzzaa  ww  sszzkkoollee  
ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

Przedszkolaki ze Skrzeszewa wzi´∏y udzia∏ w ogól-
nopolskim programie edukacyjnym – „Akademia
Przyrodnika ˚ubra Pompika”
Przedszkolaki kochajà zwierz´ta, ch´tnie odkrywajà fascy-
nujàcy Êwiat przyrody, czujà si´ z nim zwiàzane w szczegól-
ny sposób.

Warto wykorzystaç t´ sytuacj´, by przez zabaw´ nie tyl-
ko przekazaç im wiedz´ o porach roku, zwyczajach zwierzàt,
ale te˝ wpoiç pozytywne nawyki ekologiczne, które sprawià,
˝e dzisiejsze dzieci w przysz∏oÊci zbudujà odpowiedzialne
i Êwiadome spo∏eczeƒstwo.

JeÊli ktoÊ ma pokazaç przedszkolakom, dlaczego warto
dbaç o nasz Êwiat, ˝yç w przyjaêni i w symbiozie z naszymi
mniejszymi braçmi, to nikt nie zrobi tego lepiej ni˝ ˚ubr
Pompik.

„Akademia Przyrodnika ̊ ubra Pompika” to ogólnopolski
program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematycz-
ne zabawy motywuje dzieci do dzia∏ania, do wspó∏pracy
w grupie, ale te˝ samodzielnego poszukiwania i odkrywania.

Przedszkolaki ze Skrzeszewa pokaza∏y, ˝e kochajà przy-
rod´ i chcà si´ o nià troszczyç ˝eby Êwiat by∏ zdrowy i pi´k-
ny. nn PS Skrzeszew

W tym roku siedem klas edu-
kacji wczesnoszkolnej w SP
w Skrzeszewie realizowa∏o
innowacj´ czytelniczà „CZY-
TAM Z KLASÑ Lekturki
spod chmurki”.

Innowacja opiera∏a si´
na niestandardowym sposo-
bie pracy z lekturà i mia∏a
za zadanie zach´ciç m∏odych czytelników do czytania ksià˝ek.
Projekt po∏àczony by∏a z poznaniem ró˝nych zawodów. Pod-
czas omawiania lektur byliÊmy w wielu fascynujàcych miej-
scach, a naszà lektur´, propagujàc aktywne formy nauczania,
znaleêç mo˝na by∏o w pude∏kach, zawieszonà na wieszakach,
w Lapbookach i na szkolnych korytarzach w postaci makiet.
Odwiedzi∏o nas wielu fascynujàcych ludzi m.in.: podró˝nik Ma-
rek Kowalik i my byliÊmy w wielu miejscach poznajàc ró˝ne
zawody np.: zawód pszczelarza, bibliotekarza.

Wspólnie z naszymi wychowankami wzi´liÊmy udzia∏
w happeningu zach´cajàc innych uczniów do czytania ksià-
˝ek. Do zobaczenia w nast´pnym roku!

nn Wychowawcy klas 1–3 SP Skrzeszew

3 czerwca dzieci, z oddzia∏ów przedszkolnych w Szkole Pod-
stawowej w Olszewnicy Starej odwiedzi∏a, Pani Katarzy-
na, prywatnie mama Marysi i Basi, a zawodowo lekarz pe-
diatra. Opowiedzia∏a dzieciom o swoim zawodzie, pokaza-
∏a przybory jakimi pos∏uguje si´ lekarz. Bardzo dzi´kujemy
za wizyt´ i poÊwi´cony czas. nn PS Olszewnica Stara

Wycieczka do Warszawy
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TTaakkii  nnaappiiss  nnaa ttrraassiiee  cczzeekkaa∏∏
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Emocje si´ga∏y zenitu i ros∏y w raz z rosnàcà temperaturà.
Jak zawsze, w tym cyklu imprez, najpierw wystartowa∏y
dzieci. Do pokonania mia∏y tras´ rowerowà i biegowà w swo-
ich kategoriach wiekowych. Najm∏odsi dzielnie walczyli
o wyniki, a na mecie na ka˝dego z nich czeka∏ medal i s∏od-
koÊci.

Przed po∏udniem, na 14 kilometrowà tras´, wyruszyli ko-
larze. IloÊç podjazdów, zjazdów, zakr´tów na Wieliszewskiej
Trasie Crossowej, ani na chwil´ nie pozwoli∏ straciç koncen-
tracji podczas zawodów.

Po kolarzach przyszed∏ czas na biegaczy. Ci mieli do po-
konania troszk´ krótszà tras´, ale równie piekielnà i ci´˝-
kà, jak poprzednicy.

Um´czeni ale zadowoleni, z uÊmiechem na twarzy i kro-
plami potu, odbierali swoje medale.

17 wrzeÊnia odb´dzie si´ jesienna edycja Wieliszewskie-
go Crossingu – podsumowujàca dotychczasowe etapy. Emo-
cje na pewno b´dà goràce – jak temperatura powietrza
w ostatnià niedziel´. nn AS / fot. Dariusz Âlusarski

ROWER
M¢˚CZYèNI
1. Artur Sienkiewicz 

Wieliszew Heron Team
2. Mariusz Ugniewski 

Timbud Team
3. Sławomir Kàkol 

Timbud Team
KOBIETY
1. Magdalena Sobczak

Wieliszew Heron Team
2. Aleksandra Szaturska 

Kamtk Radzymin MTB Team
3. Anna Magoƒ 

Bike Fun Legionowo

BIEG

M¢˚CZYèNI
1. Robert Kamela 

LeÊne Szychy
2. Stanisław Snopek 

Deloitte Adventure Team
3. Piotr Mariaƒski 

Szczutowo Biega
KOBIETY
1. Klaudia Krajewska 

Bieganie po 40-ce
2. Monika Myszkowska
3. Joanna Bieniek-Ugniewska

Sunfit Studio

WWyynniikkii  WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo  CCrroossssiinngguu

Witamy w piekle

DUATHLON

M¢˚CZYèNI
1. Artur Sienkiewicz Wieliszew Heron Team
2. Sławomir Kàkol Timbud Team
3. Tomasz Wróbel Zabiegany Wołomin
KOBIETY
1. Magdalena Sobczak Wieliszew Heron Team
2. Anna Magoƒ Bike Fun Legionowo
3. Katarzyna Strumnik Timbud Team



30 czerwca 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa SPORT /  INFORMATOR 15

31 lipca, Wieliszew
IIMMPPRREEZZAA  SSPPOORRTTOOWWAA

8. ULTRAMARATON POWSTA¡CA 1944
Wystartowały zapisy na 8. Ultramaraton
Powstaƒca 1944, który odb´dzie si´
31 lipca na terenie gminy Wieliszew.
Do pokonania 63 kilometry na 63 dni
Powstania Warszawskiego bardzo
wymagajàcej trasy. Mo˝na pobiec
w sztafecie lub solo. Zapewniamy
sportowe emocje i goràca atmosfer´ nie
tylko pogodowà. Zapisy
na www.czasmierzyk.pl

PPRRZZEEDD  NNAAMMII ww  PPLLEENNEERRZZEE

NNaaggrrooddyy  MMDDPP

MMiissttrrzz  zzee  SSkkrrzzeesszzeewwaa

M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza im. Druha Roberta Boryszewskiego
z Wieliszewa, wraz z opiekunami Kamilem Redà i Paw∏em Kunà,
odebra∏a puchar w konkursie Najlepsi z Najlepszych, na najbardziej
wzorowà M∏odzie˝owà Dru˝yn´ Po˝arniczà i jej opiekuna.

Rozdanie nagród odby∏o si´ na poczàtku czerwca w Uniejowie
podczas uroczystoÊci zorganizowanej przez Zwiàzek Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych RP. nn

Konrad Burawski ze Skrzeszewa
zosta∏ M∏odzie˝owym Mistrzem
Polski, w sezonie 2022/2023,
w kolarstwie torowym. 

Stypendysta Gminy Wieliszew oraz
Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecz-
nego Wieliszew w majowy weekend
(21–23 maja) wzià∏ udzia∏ w M∏o-
dzie˝owych Mistrzostwach Polski
w kolarstwie torowym „konkurencje olimpijskie”.

W trakcie tych zawodów Konrad startowa∏ w dwóch konkurencjach.
W sprincie indywidualnym oraz kerin.W eliminacjach do sprintu, nasz
reprezentant, zajà∏ pierwsze miejsce.W trakcie wspó∏zawodnictwa eli-
minowa∏ po kolei swoich konkurentów docierajàc do fina∏u. W cza-
sie biegu o z∏oto Êciga∏ si´ trzykrotnie. W pierwszym biegu wygra∏ ze
swoim konkurentem. Natomiast dwa kolejne z nim biegi przegra∏,
w efekcie czego zajà∏ II miejsce.

Swoje dobre przygotowanie pokaza∏ w kerinie tj. jazdà za dernà (mo-
torowerem, który dyktuje tempo jadàcych za nim kolarzy do oko∏o 50
km/h, a nast´pnie opuszcza tor, dajàc kolarzom mo˝liwoÊç Êcigania
si´ – kto pierwszy na met´). Po pierwszym biegu eliminacyjnym Kon-
rad zakwalifikowa∏ si´ do fina∏u grupy, czym zapewni∏ sobie mo˝liwoÊç
walki o medal.W trakcie biegu fina∏owego, nie da∏ ̋ adnych szans swo-
im konkurentom i ze znacznà przewagà zameldowa∏ si´ na linii me-
ty, zostajàc tym samy M∏odzie˝owym Mistrzem Polski na sezon
2022/2023. Konrad Burawski pokaza∏ swojà wysokà form´ w katego-
rii Orlika, ale nale˝y przypomnieç, ˝e b´dàc Juniorem, w roku 2020
we W∏oszech bra∏ udzia∏ w Mistrzostwach Europy Juniorów, gdzie zo-
sta∏ Vice Mistrzem Europy w sprincie indywidualnym i dru˝ynowym.
Obecnie Konrad trenuje w Pruszkowie, z du˝o starszymi kolegami, gdy˝
zosta∏ powo∏any do Kadry Narodowej Elity, gdzie pod okiem trene-
ra Igora Krymskiego przygotowuje si´ do reprezentowania kraju
w M∏odzie˝owych Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbywaç
si´ b´dà w Portugalii. nn
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